
40 صص

ةيإدب رهسش لك نم62 ىلإإ61 نم دتمت
مداقلإ ربمتبسس نم

ىفششتشسم ريدم فيقوت
مهنم نيفظوم3و نإرهو

ايظفحت بيبط

نإركني للشسو ىيحيوأإ
امهل ةهجوملإ مهتلإ

50صصتوكحط ةيشضق يف
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ءإرزولإ صسل‹ ىلع اهسضرعل إديه“
مداقلإ هعامتجإ ‘ اهيلع ةقداسصملل

Úع ىفسشتسسÃ ةيركسسعلإ تافيرسشتلإ هل تمدق
هتلئاعو صشيجلل ايلعلإ ةدايقلإ روسضحب ةجعنلإ

ءإوللإ ديقفلإ نامثج عييششت
ةيلاعلإ ةÈقÃ ةيÁلع ناشسح

30 صص

راسشب يف فينو ينبب جلاعم فيك ريطانق5 ةبإرق زجحأاطخلإ قيرط نع نيتثج ليدبت ةثداح ةيفلخ ىلع يناثلإو ناطرسسلاب اسضيرم ةموكحلإ رداغ هنإإ لاق لوألإ
فلملإ إذه يف تإزواجتلإ ةيلوؤوسسم رامثتسسإلإ صسلجم لمح

50 صص

نا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سضلإو ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لإ ةرإزو ترر˘˘˘˘˘˘ق
د˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لإ ةرإزوو ي˘˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘جلإ

د˘يد˘˘م˘˘ت ،لا˘˘سصتلإ تا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘ك˘˘تو
بسصب ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘لإ ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘نزر˘˘˘˘لإ لا˘˘˘˘جآإ

ي˘ف ح˘ب˘سصت˘ل ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘˘لإ تا˘˘سشا˘˘ع˘˘م
ىلإإ ر˘˘˘˘˘سشع صسدا˘˘˘˘˘سسلإ ن˘˘˘˘˘م ةر˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘لإ
نم ر˘ه˘سش ل˘ك ن˘م ن˘ير˘سشع˘لإو صسدا˘سسلإ
ي˘ت˘لإ ط˘غ˘سضلإ ة˘˘لا˘˘ح ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت ل˘˘جأإ

ة˘سصا˘خ ة˘يد˘ير˘ب˘لإ ز˘كإر˘م˘لإ ا˘ه˘فر˘ع˘˘ت
.تابسسانملإ مايأإ

ةمانزرلإ هذه
بشصل ةديدجلإ

نيدعاقتملإ تاششاعم

50صص

ابيرق عافدلإ ةرإزولIVNS ةيعانشصلإ تإرايشسلإ ةكرشش ميلشست
40 صصرهسشلإ إذه رحب تإرايسسلإ دإريتسسإو بيكرتب نيقلعتملإ طورسشلإ يرتفد رإدسصإإ

ةشسلج مويلإ سسأإÎي نوبت سسيئرلإ
ةينطو ةطخ دإدعإإ لوح لمع

يعامتج’إو يداشصتق’إ سشاعنإلل

ديعب ينطولإ داشصتق’إ
رايهن’إ نع

30صص

40 صص

نهإرلإ تقولإ يف يحشصلإ رجحلل ةدوع ’
91-ديفوك نع فششكلإ يف قيقد ريغ «ريناكشسلإ» :ةحشصلإ ريزو^

رئإزجلإ يف «انوروك» ـبةديدج ةباشصإإ364و تايفو7^

«انوروك» ـب ىودعلإ تلاحل إريبك إراسشتنإ دهسشت يتلإ قطانملإ يف ءإرجإلإ إذه ىلإإ ءوجللإ

ريمدتو فششك
عنشصلإ ةيديلقت ةلبنق

وزو يزيتب

يف صسإرعألإ ةماقإإ ببسست ةيفلخ ىلع
«انوروك» صسوريفب تاباسصإلإ ددع عفر

ةيلمع قيلعت
جإوزلإ دوقع مإربإإ

تاي’و ةدعب
30 صص

30صص



م.م.ذ.شش نع ردصصت
عيزوتلاو رصشنلل راصسŸا

رصشنلا لوؤوصسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طصسولا عبطلا
قرصشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راصسŸا م.م.ذ.شش :طصسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرصشلا عيزوتلا

(ةخصسن0512)4272 ددعلابحصس
moc.enilnomalasse@bup:راهصشإ’ا

 ،Òفصس رداقلا دبع ،ةفاحصصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراصش2

(320)07 ـ49 ـ44 :فتاهلا/ريرحتلا مصسق
 (320)07 ـ49 ـ14:فتاهلا/ةرادإ’ا

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإ’إ ديÈلإ

moc.enilnomalasse@ofni
قرصشلاب»مويلا مÓصسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنصسق  –  ةيعانصصلا ةقطنملا ةفاحصصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحلم
روصصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لصصت يتلا

اهباحصصأا ¤إا درت ’
 ترصشن ءاوصس
رصشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
! .. ىشسعو لعل

ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا كر˘˘ب˘˘لا رار˘˘م˘˘ت˘˘˘ضسإا ل˘˘˘ظ ي˘˘˘ف
حاورأا دضصح يف ،دودضسلاو سضاوحأ’او
ى˘ت˘حو ل˘ب لا˘ف˘طأ’او با˘ب˘ضشلا تار˘˘ضشع
فيفختل اه˘ي˘لإا نوأا˘ج˘ل˘ي ن˘يذ˘لا ،لو˘ه˘كلا

،م˘هدا˘ضسجأا ى˘ل˘ع ف˘˘ي˘˘ضصلا ةرار˘˘ح ةأا˘˘طو
تاتف’ بيكرت يف  تاي’و ةدع تعرضش
تاحاضسملا هذه يف ةحابضسلا نم رذحت
هذه ىقلت نأا ىضسعو لعل ةرطخلا ةيئاملا
.ةباجتضسإ’ا ةوطخلا

!..ةثراك

امدعب انئمطم هرضسأاب ملاعلا ناك تقو يف
سسور˘ي˘ف ل˘ق˘ن˘˘ت مد˘˘ع ر˘˘ث˘˘ك ءا˘˘م˘˘ل˘˘ع د˘˘كأا
932 مويلا لضصوت ،ءاوهلا يف «انوروك»
ديفت ةلدأا ىلإا ،ةلود23 نم نيرخآا املاع
لقتني «91‐ديفوك» ّنأا اوزربأاو ،سسكعلاب
هنكميو ءاوهلاب رغضصأ’ا تاميضسجلا يف
ةم˘ظ˘ن˘م او˘عد ه˘ي˘ل˘عو ،ر˘ضشب˘لا بي˘ضصي نأا
اهتاداضشرإا ةعجارم ىلإا ةي˘م˘لا˘ع˘لا ة˘ح˘ضصلا

امل اقفو نيزربم ،تاذلاب ةطقنلا هذه لايح
«ز˘م˘يا˘ت كرو˘يو˘˘ي˘˘ن» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘ضص ه˘˘تر˘˘ضشن
سسور˘ي˘ف˘لا ل˘م˘ح˘ي ءاو˘ه˘لا نأا ،ة˘ي˘كير˘مأ’ا

هقاضشنتضسا دنع ناضسنإÓل ىودعلا لقنيو
لقتنت ةريب˘ك ذاذر تار˘ط˘ق ه˘ت˘ل˘م˘ح ءاو˘ضس
تارطق وأا سسطعلا دعب ءاوهلا يف ةعرضسب
لخاد ةطقن رخآا ىتح ريطت اريثك رغضصأا

ىلع لئ’دلا نإا تلاق ةمظنملا نكل ،ةفرغ
ءاوهلا ربع لقتني نأا سسوريفلل نكمي هنأا
.ةعنقم تضسيل

ةمهملإ إولمكإ

ةدايق تحت ةديدجلا رئازجلل بضسحت ةوطخ يف
نم42 تافر عاجرتضسا دعبو ،نوبت سسيئرلا
يف مهنفدو اضسنرف نم ةيبعضشلا ةمواقملا ءادهضش
نأا مزÓلا نم تاب ،ةيلاعلا ةربقمب ءادهضشلا عبرم
02 نم رثكأاب لفكتتو اهتمهم انتاطلضس لمكت
ةرثعبم ينطولا ريرحتلا ةروث ءادهضش نم اديهضش
ةيفيرلا طاوضشوب ةقطنمب ءÓخلا يف مهروبق
ةي’ول ةعباتلا رداقلا دبع ريمأ’ا ةلامز ةيدلبب
دعب اودهضشتضسا ثيح ،6591 ةنضس ذنم ترايت
ىمضست يضسنرفلا ودعلا دضض ةروهضشم ةكرعم
،6591 يا˘˘˘م61 ي˘ف «طاو˘ضشو˘˘ب» ة˘˘كر˘˘ع˘˘م
لقن وأا مهنع ثدحت لوؤوضسم ’و هنأا فضسؤوملاو
م˘ه˘ت˘مار˘ك ظ˘ف˘ح˘ي م˘ئÓ˘م نا˘كم ى˘لإا م˘˘ه˘˘تا˘˘فر
 .!؟ لÓقتضس’ا ليج اهلهجي بابضسأ’

 لامعأ’إ لجرو ةثرولإ

يضساح ةنيدم يف ةيئ’ولا تاطلضسلا تحنم
سضرأا ةعطق تاراطإ’ا دحأ’ ةلقروب ،دوعضسم
نأا دعب ’إا عيبلا مدع طرضش نمضضتي ررقمب
د˘ضسج˘ي م˘ل ه˘نأا ’إا ،عور˘ضشم˘لا د˘ي˘˘ضسج˘˘ت م˘˘ت˘˘ي
ةضصرفلا لغتضسا نيأا ديفتضسملا ةافو ببضسب
ءارضشل ةقطنملاب نيزرابلا لامعأ’ا لاجر دحأا
ة˘ثرو ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ب أا˘˘ج˘˘لو هذ˘˘ه سضرأ’ا ة˘˘ع˘˘ط˘˘ق
عيبلا ذيف˘ن˘ت ل˘جأا ن˘م ة˘ل˘ي˘ح ى˘لإا د˘ي˘ف˘ت˘ضسم˘لا

جراخ نم قثوم ىدل دقعلا ريرحت اوررقو
ةيلمع ،طاو˘غأ’ا ة˘ي’و ي˘ف اد˘يد˘ح˘ت ة˘ي’و˘لا
عقوم بب˘ضسب را˘ي˘ل˘م02 لبا˘ق˘م تم˘ت ع˘ي˘ب˘لا
ق˘ثو˘م˘لا ع˘ب˘ط˘لا˘بو ،ي˘ج˘ي˘˘تار˘˘ت˘˘ضس’ا سضرأ’ا
دقعلا اذه ريرحتل امخضض ايلام اغلبم ىضضاقت

.عيبلا ةيلمع هبجومب تمت يذلا ينوناقلا ريغ

qarsana@essalamonline.com
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عفدملإ هجو يف «انيشسلإ»
تع˘جار˘ت ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
ةريخأ’ا ةرتفلا يف
ة˘˘ح˘˘ئا˘˘˘ج بب˘˘˘ضسب
تداع ،«انورو˘ك»
ما˘يأ’ا ي˘ف ةو˘ق˘بو
تاوضصأ’ا ةريخأ’ا
ل˘ح˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘˘م˘˘لا

،ة˘˘˘مأ’ا سسل˘˘˘ج˘˘˘˘م
رار˘˘˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع
نييضسايضس
ي˘˘˘˘ف ءا˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ضشنو
ي˘˘˘ف ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
ىتحو ،ةيوعمجلا

ـب نورخآا هفضصو اميف ،لاومأ’ا فازنتضس’ ةضسضسؤوم درجم «انيضسلا» اوربتعا ،نييداع نينطاوم
ناملربلل ايلعلا ةفرغلا نوك كلذو ،«مامجتضسإا زكرم» هربتعا رخآ’ا سضعبلاو ،«نضسلا رابكل ًأاجلم»
.ينوناقلا عيرضشتلل ةفاضضإا يأا مدقت ’و ةميقع

اهءانبأإ ىشسنت ’ ةيركشسعلإ ةشسشسؤوملإ
ط˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ضضلا م˘˘˘˘˘غر
را˘ضصح˘لاو بي˘هر˘˘لا
هي˘ل˘ع سسرو˘م يذ˘لا
،ةباضصعلا د˘ه˘ع ي˘ف
ى˘˘˘لإا ر˘˘˘مأ’ا ل˘˘˘ضصو
نجضسلا يف هب جزلا
د˘˘ق˘˘ت˘˘ف˘˘ت ة˘˘م˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ب
ليضصافتلل
م˘˘غر ،ة˘˘˘ح˘˘˘ضضاو˘˘˘لا

ةيحضصلا ه˘ت˘ي˘ع˘ضضو
مغرو ،ادج ةبعضصلا
ا˘ع˘با˘ت˘م لاز˘ي ’ ه˘˘نأا

ة˘لاد˘ع˘لا فر˘˘ط ن˘˘م
ّ’إا ،ةعاضسلا دح ىلإا
ة˘˘˘˘˘ضسضسؤو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا نأا
ن˘˘مو ة˘˘ير˘˘˘كضسع˘˘˘لا

ةكراضشملل ،ديدح نب دعاقتملا لارنجلا وعدت نأا ّ’إا تبأا ،مهل اهمارتحاو اهئانبأ’ اهريدقت قلطنم
ةلودلل ةيماضس تاراطإا فرضش ىلع سشيجلل ينطولا يدانلاب لÓقتضس’ا ديع ةبضسانمب لفح يف
.ةرهاطلا ءادهضشلا حاورأ’ اديلخت يبعضشلا ينطولا سشيجلا نم نيدعاقتمو

سسمللإ عونمم
راضشتنا نم دحلا ىلإا يمري ديدج ءارجإاك
تا˘˘ط˘˘ل˘˘ضسلا تر˘˘قأا ،«ا˘˘نورو˘˘ك» سسور˘˘ي˘˘˘ف
مضسومل ةمظنم ةديدج طباوضض ةيدوعضسلا
رارغ ىلع ،ةنضسلا هذه يئانثتضسإ’ا جحلا

رج˘ح˘لا وأا ة˘فر˘ضشم˘لا ة˘ب˘ع˘كلا سسم˘ل ر˘ظ˘ح
سضر˘ف ى˘لإا ة˘فا˘ضضإا ا˘م˘ه˘ل˘ي˘ب˘ق˘ت وأا دو˘ضسأ’ا

رتم نع لق˘ت ’ ي˘عا˘م˘ت˘جا د˘عا˘ب˘ت ة˘فا˘ضسم
لÓخ رخآاو سصخضش لك نيب رتملا فضصنو
ةعامجلا ةÓضص كلذ يف امب ،كضسانملا ءادأا

تعنم امك ،ةبعكلا لوح فاوطلا ةقطنمو
لاوط ،ةلفاح لك لخاد باكرلا ددع ةدايز
.ةضسدقملا رعاضشملا نيب ت’اقتن’ا

ملاعلإ يف ةمامك ىلغأإ
ةعونضصم ةمامك يدنه لجر عضضي
برقت اهنإا لاق ةميقب بهذلا نم
ن˘م ة˘يا˘قو˘˘ل˘˘ل ر’ود ف’آا4 ن˘˘م
ىضشفتي يذ˘لا ،«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف
راضشأاو ،هدÓب يف عضساو قاطن ىلع
،يداهروك راكناضش ،لامعأ’ا لجر
ىلإا ،دنهلا برغ يف انوب ةنيدم نم
ن˘˘˘م ة˘˘˘عو˘˘˘ن˘˘˘ضصم ة˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘˘كلا نأا
،امارغ06 ،بهذلا نم نيتضصنوأا

،مايأا8 ا˘هزا˘ج˘نإا قر˘غ˘˘ت˘˘ضسا د˘˘قو
تا˘˘ما˘˘ضسم ا˘˘ه˘˘˘ب نأا ى˘˘˘لإا ار˘˘˘ي˘˘˘ضشم
.سسفنتلا ىلع ةدعاضسملل ةريغضص



watan@essalamonline.com
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ةود˘˘˘ن ي˘˘˘ف ،ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘ق
ى˘ل˘ع سسمأا ا˘ه˘ط˘ضشن ة˘ي˘ف˘ح˘ضص
مقطأ’ ةبه مÓتضسا لفح سشماه
ى˘ضضر˘م˘ل˘˘ل ة˘˘ه˘˘جو˘˘م ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط
«انوروك» سسوريفب نيباضصملا
،ة˘يرازو˘لا ه˘تر˘ئاد ر˘ق˘م˘˘ب م˘˘ي˘˘قأا
يح˘ضصلا ر˘ج˘ح˘لا ى˘لإا ةدو˘ع˘لا»
انيدل هنإا ’إا ،ايلاح ةدراو ريغ
ةي’و تفرع اذإا هنأاب تاميلعت
اًريبك اًراضشتنا ةرئاد وأا ةيدلب وأا
اديد˘ه˘ت ل˘ث˘م˘ي د˘ق ،سسور˘ي˘ف˘ل˘ل

ريغ نم هنإاف ،نينطاوملل ايحضص
ةرازولا سضرف˘ت نأا د˘ع˘ب˘ت˘ضسم˘لا
فدهتضسي ايحضص ارجح ىلوأ’ا
اعافترا ده˘ضشت ي˘ت˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا

ة˘˘با˘˘ضصإ’ا ت’ا˘˘ح˘˘˘ل ار˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ك
’ ا˘ن˘ن˘كل ،ا˘نورو˘ك سسور˘˘ي˘˘ف˘˘ب
،«كلذ ىلإا لوضصولا يف بغرن
ءارجإ’ا اذه عجضشي نل هنأا ازربم
.هعفر لبق هقيبطت قبضس يذلا

دبع فرتعإا ،هتاذ قايضسلا يف
ت’اح ديازتب ،ديزب نب نامحرلا
ي˘˘ف «91‐دي˘فو˘ك» ـب ىود˘ع˘لا
لود ةيق˘ب رار˘غ ى˘ل˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا
بابضسأا ىلإا كلذ اعجرم ،ملاعلا

˘مار˘ت˘حا مد˘ع ا˘هزر˘بأا ةدد˘ع˘˘ت˘˘م
ًاريضشم ،ةيامحلاو ةياقولا ريبادت
دد˘˘ع ّنأا ى˘˘لإا دد˘˘ضصلا اذ˘˘ه ي˘˘ف
ع˘م رو˘ط˘ت˘ي ىود˘˘ع˘˘لا ت’ا˘˘ح
لا˘قو ،تارا˘ب˘ت˘خ’ا دد˘ع د˘ياز˘ت
عا˘˘ط˘˘ق ن˘˘ع لوأ’ا لوؤو˘˘ضسم˘˘لا
انلغضشي ام» ،دÓبلا يف ةحضصلا
ن˘ضسح˘لو تا˘ي˘فو˘˘لا و˘˘ه ر˘˘ث˘˘كأا

لقأا ت’اح لجضسن نحن ظحلا
ثيح ةيادبلا يف هانلجضس امم
،ةافو ةلا˘ح03 كاذنآا ا˘ن˘ي˘ضصحأا

ديزأا انليجضست نم مغرلاب اذه
،مويلا يف ىودع ةلاح004 نم
جÓ˘ع ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ن ا˘ن˘˘نأا ا˘˘م˘˘ك
مهتوم نود ةلوليحلل اناضضرم
.«سسوريفلا ببضسب

ن˘ع لاؤو˘ضس ى˘˘ل˘˘ع هدر ي˘˘فو
ىلع دمتع˘ت ي˘ت˘لا تارا˘ب˘ت˘خ’ا
،ةحضصلا ريزو ىفن ،ريناكضسلا
ةليضسولا هذه مادختضس’ عنم يأا
ةقوثوملا ري˘غ˘ب ا˘ه˘ف˘ضصو ي˘ت˘لا
ىلع دامتعإ’ا ىلإا ًايعاد ،اًمامت
،اهنم ً’دب ةيبطلا تاضصوحفلا

ريناكضسلا» نأاضشلا اذه يف لاقو
زا˘ه˘ج˘لا هو˘ضشت رو˘ضص ف˘ضشكي
ر˘ي˘خأ’ا اذ˘ه ن˘كل ،ي˘˘ضسف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
باهتلا ببضسب نوكي نأا نكمي
ةرور˘˘ضضلا˘˘ب سسي˘˘˘لو يو˘˘˘ئر˘˘˘لا
يف» فاضضأاو ،«انوروك سسوريف

ر˘ئاز˘ج˘لا تنا˘ك ،ءا˘بو˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب
ة˘ع˘ير˘ضسلا ف˘ضشاو˘كل˘ل د˘ق˘ت˘ف˘˘ت
مت اذهل ،روتضساب دهعم ءانثتضساب
نكل ،ريناكضسلا ىلع دامتع’ا

اربخم03 د˘جاو˘˘ت˘˘ي ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح
ر˘ب˘˘ع ا˘˘نورو˘˘ك ن˘˘ع ف˘˘ضشكل˘˘ل
.«نطولا

ةسصاخ ةيمقر ةسصنم
جÓعلإ ديعإوم ديدحتب

ىسضرŸ ةعسشألاب
ناطرسسلإ

ة˘˘ح˘˘ضصلا ر˘˘˘يزو ن˘˘˘ل˘˘˘عأا
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضصاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كضسلاو
قÓ˘طإا ن˘ع ،تا˘ي˘˘ف˘˘ضشت˘˘ضسم˘˘لا
ة˘ضصن˘م˘ل سسمأا مو˘ي ن˘م ة˘˘ياد˘˘ب
لاجآا سصيلقتل ة˘ه˘جو˘م ة˘ي˘م˘قر
ة˘˘ع˘˘ضشأ’ا˘˘ب جÓ˘˘ع˘˘لا د˘˘ي˘˘عاو˘˘م
ا˘ف˘ضصاو ،نا˘طر˘ضسلا ى˘ضضر˘˘م˘˘ل
،«ما˘˘ه˘˘لا بضسكم˘˘˘لا» ـب ا˘˘˘ها˘˘˘يا

41 فر˘ضصت تح˘ت ة˘عو˘ضضو˘˘م

ةعزوم ةعضشأ’اب جÓعلل ازكرم
نوكتضس ينطو˘لا بار˘ت˘لا ر˘ب˘ع
ىلع ىلوأا ةلحرم يف ةيتايلمع
ةيجذوم˘ن ز˘كار˘م4 ىو˘ت˘˘ضسم
ف˘ي˘ط˘ضس ،را˘ضشب ،ة˘با˘ن˘˘ع ي˘˘هو
ة˘ل˘ي˘ف˘˘ك ا˘˘ه˘˘نأا اد˘˘كؤو˘˘م ،راردأاو
اذكو ديعاوملا لا˘جآا سصي˘ل˘ق˘ت˘ب
ز˘كار˘م ن˘م ى˘ضضر˘م˘لا بير˘ق˘ت
ن˘ع ا˘بر˘ع˘م ،ة˘ع˘ضشأ’ا˘ب جÓ˘ع˘لا
ةيمومعلا تاط˘ل˘ضسلا داد˘ع˘ت˘ضسا
لب ءاويإ’ا فيراضصمب لفكتلا

ىضضرملل ةبضسنلاب اضضيأا لقنلاو
ىلإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا ى˘ل˘ع ن˘ير˘ب˘ج˘م˘لا

.مهتماقإا ةي’ول عبات ريغ زكرم

«انوروك» ـب ىودعلإ تلاحل إريبك إراسشتنإ دهسشت يتلإ قطانملإ يف ءإرجإلإ إذه ىلإإ ءوجللإ

نهإرلإ تقولإ يف يحشصلإ رجحلل ةدوع ’
91-ديفوك نع فششكلإ يف قيقد ريغ «ريناكشسلإ» :ةحشصلإ ريزو^

ر.نوراه

،نهإرلإ تقولإ يف يحسصلإ رجحلإ ىلإإ ةدوعلإ ،تايفسشتسسملإ حÓسصإإو ناكسسلإو ةحسصلإ ريزو ،ديزوب نب نامحرلإ دبع دعبتسسإ
 .«انوروك» صسوريفب ىودعلإ تلاحل إريبك إراسشتنإ دهسشت يتلإ قطانملإ يف ءإرجإلإ إذه ىلإإ ءوجللإ ةيناكمإإ ىلإإ إريسشم

ةماقإإ ببسست ةيفلخ ىلع
ددع عفر يف صسإرعألإ
«انوروك» صسوريفب تاباسصإلإ

مإربإإ ةيلمع قيلعت
ةدعب جإوزلإ دوقع
تاي’و

ةعاسس84 ـلإ لÓخ ردسصأإ
ةلو نم ددع ،ةريخألإ
يسضقت تإرإرق ةيروهمجلإ

دوقع مإربإإ ةيلمع قيلعتب
ةماقإإ ببسست دعب جإوزلإ

ديإزت يف صسإرعألإ تÓفح
صسوريفب ةباسصإلإ تلاح

يبأإ هللإ دبع قربأإ.«انوروك»
ىلع ،ةركسسب ةيلو يلإو ،رإون
ءاسسؤور ،رسصحلإ ل لاثملإ ليبسس
ةيدلبلإ ةيبعسشلإ صسلاجملإ

ةميلعتب ،ةيلولإ بإرت ربع
ةخسسن ىلع «مÓسسلإ» زوحت
،اهلÓخ نم مهمزلي ،اهنم
دوقع مإربإإ ةيلمع قيلعتب
راعسشإإ ىلإإ كلذو ،اتقؤوم جإوزلإ
ةيلمعلإ نأإ مكحب ،رخآإ
يف Óماع لكسشت تحبسصأإ

ىودع راسشتنإ طورسش ريفوت
ءانثأإ ءإوسس ،«انوروك»
متت يتلإ ةيمسسرلإ تإءإرجإلإ

ةيدلبلإ حلاسصملإ ىوتسسم ىلع
صسإرعألإ ميظنت ةبسسانمب وأإ

ردسصأإ هتهج نم.تÓفحلإو
ةميلعت ،ةريوبلإ ةيلو يلإو
اهلÓخ نم رمأإ ،ةهباسشم
يروفلإ فقوتلاب ،رايمألإ

مإربإإ نع ةتقؤوم ةفسصبو
،رخآإ راعسشإإ ىلإإ جإوزلإ دوقع
،ترايت نم لك ةلو لاح هلاح

،يقإوبلإ مأإ ،رإردأإ ،ةدكيكسس
نأإ ىلع ،ةدكيكسسو لجيج

،ةيروهمجلإ ةلو يقاب ىنبتي
ةمداقلإ ةليلقلإ تاعاسسلإ يف
يمإرلإ ءإرجإلإ صسفن
حبك ىلإإ ،ىلوألإ ةجردلاب

.«انوروك» ىودع
ح.نيدلإ رمق

د˘˘ي˘˘ع˘˘˘ضس ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا فر˘˘˘ضشأا
سشيجلا ناكرأا سسيئر ،ةحيرقنضش
لوأا ءا˘ضسم ،ي˘ب˘ع˘ضشلا ي˘ن˘طو˘˘لا
سشيجلل ينطولا يدانلاب سسمأا
،ةمضصا˘ع˘لا ي˘ف سسو˘ضسم ي˘ن˘ب˘ب
دبع ،ةيروهمج˘لا سسي˘ئر م˘ضسا˘ب
ىلعأ’ا دئاق˘لا ،نو˘ب˘ت يد˘ج˘م˘لا
عافدلا ريزو ،ةحلضسملا تاوقلل
لدا˘ب˘ت˘ل ل˘ف˘ح ى˘ل˘ع ،ي˘ن˘˘طو˘˘لا
تارا˘طإا فر˘ضش ى˘ل˘ع ي˘نا˘ه˘ت˘لا
ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘لا ي˘ف ة˘ي˘ما˘˘ضس
ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ،ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ضشلا

ن˘م دد˘ع اذ˘كو ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘لاو
ةلودلا ي˘ف ة˘ي˘ما˘ضسلا تارا˘طإ’ا
85 ـلا ىركذلا ءايحإا ةبضسانمب
.لÓقتضس’ا ديعل

عا˘˘˘˘فد˘˘˘˘لا ةرازو تح˘˘˘˘˘ضضوأا
،سسمأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ي˘ف ،ي˘ن˘˘طو˘˘لا
،هنم ةخضسن «مÓضسلا» تملضست

يذ˘لا ،ل˘ف˘ح˘لا اذ˘˘ه ر˘˘ضضح ه˘˘نأا
ةقيرعلا ديلاقتلا راطإا يف جردني
يتلا ،يبعضشلا ينطولا سشيجلل
ف˘ل˘ت˘خ˘م ن˘ي˘م˘ث˘ت ى˘˘لإا ي˘˘مر˘˘ت
تا˘˘ب˘˘ضسا˘˘ن˘˘م˘˘لاو تا˘˘ط˘˘ح˘˘م˘˘لا
،ليجوق حلاضص نم لك ،ةدلاخلا

،ةباي˘ن˘لا˘ب ة˘مأ’ا سسل˘ج˘م سسي˘ئر
سسلجملا سسيئر ،نينضش ناميلضس
لا˘م˘كو ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘ضشلا
سسل˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر ،سشي˘˘˘ن˘˘˘˘ف
لوأ’ا ريزولا اذكو ،يروتضسدلا

بنا˘ج ى˘لإا ،دار˘ج ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘˘ع
ر˘˘˘˘يزو ،مودا˘˘˘˘قو˘˘˘˘ب ير˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضص
ريزو ،دوجلب لامكو ،ةيجراخلا
ةيلحملا تاعامج˘لاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا

بيط˘لا ،ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو
ن˘يد˘ها˘ج˘م˘لا ر˘يزو ،ي˘˘نو˘˘ت˘˘يز
،رميحلب رامعو ،قوقحلا يوذو
يمضسرلا قطانلا ،لاضصت’ا ريزو

ن˘ع Ó˘ضضف ،ة˘مو˘كح˘˘لا م˘˘ضسا˘˘ب
ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘كح˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م ءا˘˘˘˘˘ضضعأا

ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضصخ˘˘˘˘˘ضشو
.نيدهاجمو

سضر˘ع˘م م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت م˘˘تو اذ˘˘ه
هذ˘ه˘ب ة˘ي˘فار˘غو˘تو˘ف˘لا رو˘ضصل˘ل
لحارم˘لا ن˘م˘ضضت˘ت ،ة˘ب˘ضسا˘ن˘م˘لا
ةيبعضشلا ةمواقم˘ل˘ل ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م˘لا

اهع’دنا ذنم ةديجملا ةروثلاو
ةياغ ىلإا4591 ربمفون1 يف
5 يف ةينطولا ةدايضسلا ةداعتضسا

تز˘ي˘م˘ت ا˘م˘ك ،2691 ةيل˘يو˘ج
ويدي˘ف سضر˘ع˘ب ا˘ًضضيأا ة˘ي˘ضسمأ’ا

42 تا˘˘فر ةدا˘˘˘عإ’ سصضصخ˘˘˘م
يقئاثو مليفو ،ايرئازج امواقم
ي˘ن˘طو˘˘لا سشي˘˘ج˘˘ل˘˘ل ا˘˘م˘˘ير˘˘كت
با˘ع˘لأÓ˘ل سضر˘عو ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘ضشلا
.ىركذلاب ’افتحا ةيرانلا

ح.نيدلإ رمق

ةر˘ب˘ق˘˘م˘˘ب ىر˘˘ث˘˘لا سسمأا ىرو
،ة˘م˘ضصا˘ع˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ة˘ي˘لا˘ع˘˘لا

نا˘ضسح ءاو˘ل˘لا د˘ي˘ق˘ف˘لا نا˘م˘˘ث˘˘ج
ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لا د˘˘ئا˘˘ق ،ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘يÓ˘˘˘ع
هتفاو يذلا ،ةعبارلا ةيركضسعلا
سضرم رثإا ىلع سسمأا لوأا ةينملا

ه˘˘˘˘ل تمد˘˘˘˘˘ق ثي˘˘˘˘˘ح ،لا˘˘˘˘˘ضضع

ة˘˘ير˘˘˘كضسع˘˘˘لا تا˘˘˘ف˘˘˘ير˘˘˘ضشت˘˘˘لا
سشيجلل يزكرملا ىفضشتضسملاب
نيعب «سشاقن ر˘ي˘غ˘ضصلا د˘م˘ح˘م»
ايلعلا ةدايقلا روضضحب ،ةجعنلا
اذكو يبعضشلا ينطولا سشيجلل

تفر˘عو اذ˘˘ه.موحرملا ة˘ل˘ئا˘ع
ةحتاف ةءارق ع˘ي˘ي˘ضشت˘لا م˘ي˘ضسار˘م

˘مو˘حر˘م˘لا حور ى˘ل˘ع با˘ت˘˘كلا
عا˘˘م˘˘ت˘˘ضسا ا˘˘هÓ˘˘˘ت ،ةر˘˘˘ها˘˘˘ط˘˘˘لا
ة˘ي˘ن˘ي˘بأا˘ت ة˘م˘ل˘كل ن˘ير˘˘ضضا˘˘ح˘˘لا
لفاحلا ينهملا هراضسم تلوانت
ن˘ع عا˘فد˘لا ي˘ف ت’و˘˘ط˘˘ب˘˘لا˘˘ب
.هرارقتضساو هنمأا نوضصو نطولا

ح.نيدلإ رمق

سسي˘˘˘˘ئر مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا سسأار˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي
،نوبت ديجملا دبع ،ةيروهمجلا

ر˘يزو˘˘لا م˘˘ضضت ل˘˘م˘˘ع ة˘˘ضسل˘˘ج
،دار˘˘ج ز˘˘يز˘˘ع˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع ،لوأ’ا

نيينعم˘لا ة˘مو˘كح˘لا ءا˘ضضعأاو
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ط˘˘خ˘˘لا داد˘˘عإا˘˘˘ب
يدا˘˘˘˘ضصت˘˘˘˘ق’ا سشا˘˘˘˘ع˘˘˘˘نإÓ˘˘˘˘˘ل
م˘ت˘ي˘ضس ثي˘˘ح ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’او

ةضسائرل نايب هب دافأا ام بضسح
ةبراقملا ةضشقانم ،ةيروهمجلا
ة˘ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’او ة˘˘يدا˘˘ضصت˘˘ق’ا
اهب˘ناو˘ج ع˘ي˘م˘ج ن˘م ةد˘يد˘ج˘لا
سسلجم ىلع اهضضرعل اديهمت
يف اهيلع ةقداضصملل ءارزولا
.مداقلا هعامتجا

ـه.دإوج

دبع ،ةيروهمجلا سسيئر ىقلت
ىركذلا ةبضسانمب ،نوبت ديجملا
لÓ˘ق˘ت˘ضس’ا د˘ي˘ع˘ل85 ـ˘˘˘˘˘˘لا

نم ةئن˘ه˘ت تا˘ي˘قر˘ب ،با˘ب˘ضشلاو
لودلا كولمو ءاضسؤور نم ددع
رارغ ىلع ،ةقيدضصلاو ةقيقضشلا
،ةيكيرمأ’ا ةدح˘ت˘م˘لا تا˘ي’و˘لا
،ةيدوع˘ضسلا ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘كل˘م˘م˘لا
اذكو ،ايبيمان ،ةيبرغملا ةكلمملا
.ليزاربلا

،بمار˘ت د˘لا˘نود أا˘ن˘ه ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تا˘˘ي’و˘˘لا سسي˘˘˘ئر
ى˘لإا ه˘ت˘لا˘ضسر ي˘ف ،ة˘ي˘˘كير˘˘مأ’ا
يرئازجلا بعضشلا ،نوبت سسيئرلا
ق˘فاو˘م˘لا لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘ضس’ا د˘˘ي˘˘ع˘˘ب
،ةنضس لك نم ةيليوج سسماخلل
ةضسائر نايب يف ءاج امل اقفو دكأا
ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا نأا ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا

ةنيتم ةكارضش ناميقت ،اكيرمأاو
ةدا˘ي˘ق تح˘ت ر˘هدز˘ت تكف˘˘نا ا˘˘م
هدÓب نأا ازر˘ب˘م ،نو˘ب˘ت سسي˘ئر˘لا

يف رارمت˘ضس’ا ى˘ل˘ع ة˘م˘م˘ضصم
هيف امب اندÓب عم يئانثلا لمعلا
ةداعتضس’ باهرإ’ا ىلع برحلا
ايقير˘فإا لا˘م˘ضش ى˘لإا رار˘ق˘ت˘ضس’ا

ع˘ي˘ضسو˘تو ،ل˘حا˘ضسلا ة˘ق˘ط˘ن˘˘مو
ةي˘فا˘ق˘ث˘لاو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ط˘باور˘لا

ن˘يد˘ل˘ب˘لا ن˘˘ي˘˘ب ة˘˘يدا˘˘ضصت˘˘ق’او
فيضضي ‐ اضضيأا ناهجاوي نيذللا
اكرتضشم اودع ‐ هتاذ ردضصملا

،«انورو˘ك» ة˘ح˘ئا˘ج ي˘ف Ó˘ث˘م˘م
مغر˘لا˘ب» دد˘ضصلا اذ˘ه ي˘ف لا˘قو
ل˘كضشت ة˘ح˘ئا˘ج˘˘لا هذ˘˘ه نأا ن˘˘م
ديع˘ضس ي˘ن˘نأا ّ’إا ،ار˘ي˘ب˘ك ا˘يد˘ح˘ت
يف انيدلب نيب مئاقلا نواعتلاب
،بمارت سصلخ امك ،«لاجملا اذه
حايتراب ىقلتن اننإا» لوقلا ىلإا
لك ىلع ةلضصاوتملا ةكارضشلا
تاقÓعلا انقمع املك ،تاهبجلا
نيب بيرقتلا يف اندزو ةيئانثلا
ةدحتملا تاي’ولا يف انيبعضش
مكل تاينمتلا ر˘حأا˘ف ،ر˘ئاز˘ج˘لاو
.«لÓقتضس’ا ديع ةبضسانمب

سسي˘˘˘˘˘ئر ى˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘تو اذ˘˘˘˘˘ه
نم ،ةئنهت ةيقر˘ب ،ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
بتكملا سسيئر  ،ةينه ليعامضسإا
«سسا˘م˘ح» ة˘كر˘ح˘ل ي˘ضسا˘˘ي˘˘ضسلا
ىركذلا ةبضسانمب ةيني˘ط˘ضسل˘ف˘لا
لÓ˘ق˘ت˘ضسإ’ا يد˘ي˘˘ع˘˘ل85ـلا

ي˘ف ا˘ن˘sنإا» ا˘ه˘ي˘ف ءا˘ج ،با˘ب˘ضشلاو
بع˘ضشلا ا˘ن˘ع˘مو سسا˘م˘ح ة˘كر˘ح
حارفأا مككراضشن ذإا ،ينيطضسلفلا

ي˘ت˘لا ،ةد˘ي˘ج˘م˘لا ىر˘كذ˘لا هذ˘˘ه
يرئازجلا بعضشلا ا˘ه˘ب ل˘ف˘ت˘ح˘ي
رضضحتضسن˘ل ،ما˘ع sل˘ك ق˘ي˘ق˘ضشلا
اهمّدق يتلا تايحضضتلا زازتعاب
راربأ’ا هؤوادهضشو لاطبأ’ا هلاجر

ليبضس يف مهحاورأا اوعفد نيذلا
،«رامعتضس’ا نم دÓبلا ريرحت
هذه ديعي نأا ىلاعت هللا اًيعاد
رئازجلا ىلع ةديجملا ىركذلا
ة˘مو˘كحو ا˘ضسي˘˘ئر ،ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ضشلا

ق˘ي˘فو˘ت˘لا ن˘م د˘يز˘م˘ب ،ا˘ب˘ع˘˘ضشو
.تازاجنإ’او تاحاجنلاو

بع˘ضشلا نأا ،ة˘ي˘ن˘ه د˘كأا ا˘˘م˘˘ك
رخف ل˘كب  ع˘با˘ت ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا

يذلا بيهملا دهضشملا مامتهاو
ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا بع˘˘ضشلا ه˘˘ع˘˘ن˘˘ضص
لابق˘ت˘ضسا م˘ضسار˘م ي˘ف ق˘ي˘ق˘ضشلا

ة˘˘موا˘˘ق˘˘˘م˘˘˘لا ءاد˘˘˘ه˘˘˘ضش تا˘˘˘فر
42 ت˘ّم˘ضض ي˘ت˘لاو ،ة˘ي˘ب˘˘ع˘˘ضشلا

،دÓبلا ءاحنأا فلتخم نم اًمواقم
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ًما˘˘ع071 د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
تقولا يف اًبرعم ،مهداهضشتضسا
ف˘˘قو˘˘˘م˘˘˘لا اذ˘˘˘ه sنأا ن˘˘˘ع ه˘˘˘تاذ
مهتافر ةداعتضسا يف يخيراتلا
يف ماهلإاو رخف ردضصم لّكضشي
ةينيطضسلفلا ةمواقملا رارمتضسا

ىتح يليئارضسإ’ا لÓتح’ا دضض
ة˘عور˘ضشم˘لا قو˘ق˘˘ح˘˘لا عاز˘˘ت˘˘نا

ةدو˘˘˘˘عو سضرأ’ا ر˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘تو
ة˘˘لود˘˘لا ة˘˘ما˘˘قإاو ن˘˘ي˘˘ئ˘˘˘جÓ˘˘˘لا
ة˘ل˘ق˘ت˘˘ضسم˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ضسل˘˘ف˘˘لا

.سسدقلا هتمضصاعو
ه˘ت˘ي˘قر˘ب ي˘ف ،ة˘ي˘ن˘ه بر˘˘عأاو

ريدقت ميظع نع ،نوبت سسيئرلل
فقاوملل ينيط˘ضسل˘ف˘لا بع˘ضشلا
،رئازجلل ةفّرضشملاو ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا
عم فوقو˘لا ي˘ف ا˘ًب˘ع˘ضشو ةدا˘ي˘ق
،ةلداع˘لا ا˘ه˘ت˘ي˘ضضقو ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف
دومضص معد يف ريبكلا رودلاو
لا˘قو ،ي˘ن˘ي˘ط˘˘ضسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘ضشلا
ىلإا مئادلا انعّلطت نع برعن»
ي˘ف ،ا˘ًب˘ع˘ضشو ًةدا˘ي˘˘ق ،ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

راودأ’ا هذ˘ه ز˘يز˘ع˘تو ة˘ل˘ضصاو˘م
يذ˘لا تقو˘لا ي˘ف ،ف˘˘قاو˘˘م˘˘لاو
لÓت˘ح’ا مار˘جإا ه˘ي˘ف د˘عا˘ضصت˘ي

بع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضشلاو سضرأ’ا sد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضض
.«نيطضسلف يف تاضسsدقملاو

ى˘˘ق˘˘ل˘˘ت ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘ضسلا ي˘˘˘ف
،سسمأا لوأا ءاضسم ،نوبت سسيئرلا

،جارضسلا زئاف نم ةيفتاه ةملاكم
ي˘˘ضسا˘˘ئر˘˘لا سسل˘˘ج˘˘م˘˘لا سسي˘˘˘ئر
ي˘ن˘˘طو˘˘لا قا˘˘فو˘˘لا ة˘˘مو˘˘كح˘˘ل
د˘ي˘ع˘ب ا˘ه˘˘ي˘˘ف هأا˘˘ن˘˘ه ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا
كراب امك ،بابضشلاو لÓقتضس’ا
عاجرتضسا ابعضشو ةدايق رئازجلل
ةيبعضشلا ةمواقملا لاطبأا تافر
ي˘ضسنر˘ف˘لا را˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘ضس’ا د˘˘ضض
رضشع عضساتلا نرقلا يف مضشاغلا

ىلإا مهن˘طو ي˘ف م˘ه˘ن˘فد ةدا˘عإاو
.ءادهضشلا مهقافر بناج

ح.نيدلإ رمق

اهيلع ةقداسصملل ءإرزولإ صسل‹ ىلع اهسضرعل إديه“
مداقلإ هعامتجإ ‘

دإدعإإ لوح لمع ةشسلج مويلإ سسأإÎي نوبت سسيئرلإ
يعامتج’إو يداشصتق’إ سشاعنإلل ةينطو ةطخ

ةلودلإ يف ةيماسسلإ تإراطإلإ نم ددع إذكو صشيجلإ يف ةيماسس تإراطإإ فرسش ىلع يناهتلإ لدابتل صصسصخ

للقتشس’إ ديعل85 ـلإ ىركذلإ ءايحإإ ةبشسانمب اًلفح سسأإرتي ةحيرقنشش قيرفلإ

هتلئاعو صشيجلل ايلعلإ ةدايقلإ روسضحب ةجعنلإ Úع ىفسشتسسÃ ةيركسسعلإ تافيرسشتلإ هل تمدق

ةيلاعلإ ةÈقÃ ةيÁلع ناشسح ءإوللإ ديقفلإ نامثج عييششت

لمعلإ ‘ رإرمتسسلإ ىلع اكيرمأإ صصرح دكأإ بمإرت
تلاÛإ لك ‘ رئإز÷إ عم يئانثلإ

ءاشسؤور نم Êاهت ىقلتي نوبت سسيئرلإ
لودلإ ديدع كولمو



ي˘˘˘˘˘ف ،ر˘˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘˘ضضوأا
اهب ىلدأا ةيفحضص تاحيرضصت

ل˘م˘ع˘لا ةرا˘˘يز سشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع
ىلإا سسمأا هتداق يتلا دقفتلاو
هل ريخأ’ا نأا ،راجحلا بكرم
ةرازولا لم˘ع˘ت˘ضسو ل˘ب˘ق˘ت˘ضسم
را˘طإا ي˘ف ه˘ث˘ع˘ب ةدا˘˘عإا ى˘˘ل˘˘ع
،ةد˘يد˘ج ة˘ي˘عا˘ن˘ضص ة˘˘ضسا˘˘ي˘˘ضس
تاونضس يف تناك يتلا كلتك
،تا˘ن˘ي˘ع˘ب˘ضسلاو تا˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ضسلا

نا˘ي˘ب ي˘ف ي˘ل˘ع تيأا فا˘˘ضضأاو
نم يناعي هنأا مغر» :ةرازولا
سصخ˘ت ة˘م˘كار˘ت˘م ت’ا˘˘كضشإا
نكمي ،ةي˘لا˘م˘لاو ط˘ي˘ط˘خ˘ت˘لا
عا˘جر˘ت˘ضسا را˘ج˘ح˘لا بكر˘م˘˘ل
ي˘˘ف ة˘˘يدا˘˘ضصت˘˘ق’ا ه˘˘ت˘˘نا˘˘˘كم
ةريتو ةداعإا لÓخ نم رئازجلا

بر˘قأا ي˘ف ه˘طا˘ضشنو ه˘˘جا˘˘ت˘˘نإا
م˘˘ت˘˘ي˘˘ضس ه˘˘نأا اد˘˘˘كؤو˘˘˘م ،«تقو
Óح ،ةلجعتضسم ةفضصب حارتقا
ن˘يو˘م˘ت ة˘ي˘لا˘كضشإ’ ا˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن
.ةيلوأ’ا داوملاب بكرملا

بكرم نأا ،يلع تيأا زربأاو
از˘˘˘˘مر د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ي را˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا
،ة˘يدا˘ضصت˘ق’ا ة˘ي˘لÓ˘ق˘ت˘ضسÓ˘ل
يف حمطي هعاطق نأا ادكؤوم
دا˘ت˘ع ل˘˘ك ع˘˘ي˘˘ن˘˘ضصت م˘˘ت˘˘ي نأا

ةيعبت نود ايلحم رامثتضس’ا
.جراخلل ةلماك
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رهسشلإ إذه رحب تإرايسسلإ دإريتسسإو بيكرتب نيقلعتملإ طورسشلإ يرتفد رإدسصإإ

ابيرق عافدلإ ةرإزولIVNS ةيعانشصلإ تإرايشسلإ ةكرشش ميلشست

ع.لÓب

تإرايسسلل ةينطولإ ةكرسشلإ ميلسستل ةيئاهنلإ لحإرملإ يف هحلاسصم نأإ ،ةعانسصلإ ريزو ،مهإرب يلع تيآإ تاحرف نلعأإ
تإرايسسلإ دإريتسسإو بيكرتب نيقلعتملإ طورسشلإ يرتفد رإدسصإ متيسس هنأإ افيسضم ،ينطولإ عافدلإ ةرإزول ةيعانسصلإ

.طاسشنلإ إذه اهدهسش يتلإ ةقباسسلإ تإزواجتلإ عنمب حمسستسس ةديدجلإ صصوسصنلإ نأإ دكأإو ،رهسشلإ إذه لÓخ

طورسشب مإزتللإ ةاعإرم عم
نم دحلل ةعبتملإ ةياقولإ

«انوروك» يسشفت

راجتلإ ةيعمج
بلاطت نييفرحلإو
يهاقملإ حتفب
معاطملإو

ةينطولإ ةيعمجلإ تبلاط
،نييفرحلإو راجتلل
يهاقملإ حتفب ةموكحلإ

ةدوعلإو معاطملإو
مإزتللإ عم مهتاطاسشن
ةياقولإ طورسشب مراّسصلإ
ةحفاكم راطإ يف ةعبتملإ

،«انوروك» صسوريف يسشفت
ةبقاعم ىلإإ ةفاسضإإ
نود مهنم نيفلاخملإ

رئاسسخلإ دعب إذهو ،ميمعت
ءإرج اهودبكت يتلإ ةيداملإ
.يحسصلإ رجحلإ
يف اهتإذ ةيعمجلإ تحسضوأإ

تملسست صسمأإ اهل نايب
دق اهنأإ ،هنم ةخسسن «مÓسسلإ»
باحسصأإ يلثمم عم تقتلإ
معاطملإو يهاقملإ
ددع نأإ إودكأإ نيأإ ،ةقلغملإ
ةقلغملإ يهاقملإو معاطملإ

تغلب دق ،رجحلإ ةيإدب ذنم
ىهقم فلأإ05 نم رثكأإ

ديدعلإ نع جتن ام ،معطمو
عاطقنإ اهنم رإرسضألإ نم
قإزرأإو مهقإزرأإ رداسصم

ءإركلإ نويدو ،مهلاّمع
رثكإ مإد قلغ نع ةبّترتملإ

ىلإإ ةفاسضإإ ،رهسشأإ ةعبرأإ نم
موسسرلإو بئإرسضلإ فيلاكت
راثآإ نم اهريغو
ةيداسصتقلإو ةيعامتجلإ
.ةلاطبلإ لثم ةّيبلسسلإ

ةيعمجلإ تنأامطو إذه
،نيّيفرحلإو راجتلل ةينطولإ

يهاقملإ باحسصأإ يلثمم
حتفب ،ةقلغملإ معاطملإو
ىلإإ ةدوعلإو مهتÓحم
مإزتللإ عم مهتاطاسشن
ةياقولإ طورسشب مراسصلإ

دعابتلإ مإرتحاك
ةعنقألإ صسبلو يعامتجلإ
تإودأإ ميقعتو ةيقإولإ
تلواطلإ بحسسو ،لمعلإ

ىلع ةوÓع ،يسسإركلإو
مهنم نيفلاخملإ ةبقاعم
.ميمعت نود

ز.لامج

رايهن’إ نع ديعب ينطولإ داشصتق’إ

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ناو˘˘˘يد˘˘˘لا ن˘˘˘ل˘˘˘عأا
جا˘˘ت˘˘˘نإ’ا نأا ،تا˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ضصحإÓ˘˘˘ل
يموم˘ع˘لا عا˘ط˘ق˘ل˘ل ي˘عا˘ن˘ضصلا

،ةئاملاب7.6 ةبضسنب اعجارت فرع
ة˘˘ن˘˘ضسل لوأ’ا ل˘˘˘ضصف˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ
ةرت˘ف˘لا سسف˘ن˘ب ة˘نرا˘ق˘م0202
.9102 ةنضسل

هل نايب يف ناويدلا حضضوأاو
ي˘˘عا˘˘ن˘˘˘ضصلا جا˘˘˘ت˘˘˘نإ’ا نأا ،سسمأا
د˘ه˘˘ضش ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا عا˘˘ط˘˘ق˘˘ل˘˘ل
تاعاطق ةيب˘ل˘غأا ي˘ف ا˘ضضا˘ف˘خ˘نا
تاعانضصلا ءا˘ن˘ث˘ت˘ضسا˘ب طا˘ضشن˘لا
ةعونتملا تاعانضصلاو ةيئاذغلا
ىلع تغلب تادايز تلجضس يتلا
)و (ة˘˘ئا˘˘م˘˘لا˘˘ب9.5+) ي˘˘لاو˘˘˘ت˘˘˘لا
ةثÓ˘ث˘لا لÓ˘خ ة˘ئا˘م˘لا˘ب (7.15+
،ةيراج˘لا ة˘ن˘ضسل˘ل ى˘لوأ’ا ر˘ه˘ضشأا

لجضس ةقاطلا عاطق نأا افيضضم
ةئاملاب2.1 ةب˘ضسن˘ب ا˘ضضا˘ف˘خ˘نا

ة˘ن˘˘ضسل˘˘ل لوأ’ا ل˘˘ضصف˘˘لا لÓ˘˘خ
ةرتفلا سسفن˘ب ة˘نرا˘ق˘م ،ة˘يرا˘ج˘لا

تفر˘عو ،ة˘ي˘ضضا˘م˘لا ة˘ن˘ضسلا ن˘م
3.3 غ˘ل˘ب ا˘ع˘جار˘ت تا˘قور˘ح˘م˘لا
سضافخنا ىلإا اضساضسأا داع ةئاملاب

عرف يف ة˘ئا˘م˘لا˘ب9.3 ـب رد˘˘˘˘ق
يعيبطلا زا˘غ˘لاو ما˘خ˘لا ط˘ف˘ن˘لا

ةئاملاب9.11 ةبضسنب سضافخناو
،يعيبطلا زاغلا عييمت عرف يف
ينطو˘لا ناو˘يد˘لا نا˘ي˘ب فا˘ضضأاو
مجانملا عر˘ف نأا ،تا˘ي˘ئا˘ضصحإÓ˘ل
يف اضضافخنا د˘ه˘ضش ر˘جا˘ح˘م˘لاو
ةئاملاب8.4 ة˘ب˘˘ضسن˘˘ب جا˘˘ت˘˘نإ’ا
ىوتضسم سضا˘ف˘خ˘نا ى˘لإا ة˘فا˘ضضإا
تا˘عا˘ن˘ضصل ة˘ب˘ضسن˘لا˘˘ب جا˘˘ت˘˘نإ’ا
ن˘يد˘ع˘ت˘لاو بل˘ضصلاو د˘˘يد˘˘ح˘˘لا

ءا˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘كلاو كي˘˘˘نا˘˘˘كي˘˘˘م˘˘˘لاو
2.83 ة˘ب˘ضسن˘ب  ،كي˘نور˘ت˘كلإ’او
سسوضسحم سضافخنا ءارج ةئاملاب
اميضس تا˘طا˘ضشن˘لا ن˘م دد˘ع ي˘ف

ة˘ط˘˘ي˘˘ضسو˘˘لا داو˘˘م˘˘لا ة˘˘عا˘˘ن˘˘ضص
كيناكيملاو ديدح˘لا˘ب ة˘ضصا˘خ˘لا

،(ةئاملاب04˘‐) ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلاو
ةيكÓهتضس’ا داو˘م˘لا ة˘عا˘ن˘ضصو
(ةئاملاب5.93˘‐) ة˘يد˘يد˘ح˘˘لا

ريغ ندا˘ع˘م˘لا ل˘يو˘ح˘تو جا˘ت˘نإاو
،(ةئاملاب8.15˘‐) ة˘يد˘يد˘ح˘˘لا

ىرخأ’ا يه ءانبلا داوم تلجضسو
(ةئاملاب5.11˘‐) ا˘ما˘ه ا˘ع˘جار˘ت

جاتنإ’ا سضافخنا ىلإا اضساضسأا عجر
˘‐) ة˘ي˘ئا˘م˘لا ط˘باور˘لا عر˘˘ف ي˘˘ف
داوم ةعانضصو ،(ة˘ئا˘م˘لا˘ب8.21
4.7‐) ءار˘م˘ح˘لا داو˘م˘لاو ءا˘ن˘ب˘لا
31‐) جاجزلا ةعانضصو (ةئاملاب
تل˘ج˘ضس ا˘ه˘ب˘نا˘ج ن˘م.(ةئاملاب
اًضضافخنا ةيئايميكلا تاعانضصلا
نأا امك ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب11.5 ةب˘ضسن˘ب

عاطقلل ةعباتلا ةطضشنأ’ا ةيبلاغ
اهنم اميضس ،هجوتلا اذهب ةينعم
ة˘يو˘ضضع˘لا ءا˘ي˘م˘ي˘كلا ة˘عا˘ن˘˘ضص
ةعا˘ن˘ضصو (6.32˘‐)  ة˘ي˘ضسا˘ضسأ’ا
(ةئاملاب8.81˘˘˘‐) ءÓ˘˘˘ط˘˘˘لا

ةين’ديضصلا تاجتنملا عينضصتو
جاتنإ’ا لجضس امك ،(ةئاملاب9 ‐)
اًيبلضس اًنيابت ،جيضسنلل يعانضصلا
رضسفيو (ةئاملاب6.41‐)  ةبضسنب
سضافخنا˘ب تاذ˘لا˘ب ها˘ج˘ت’ا اذ˘ه
ةبضسنب ةيكÓهتضس’ا علضسلا جاتنإا
ن˘ع Ó˘ضضف ،(ة˘ئا˘م˘لا˘ب9.83‐)
ةعانضص يف لجضسملا سضافخن’ا
3.32 ةب˘ضسن˘ب قرو˘لاو بضشخ˘لا
.ةئاملاب
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ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا ةرازو ترر˘˘˘˘˘˘ق
ةرازوو ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا نا˘م˘ضضلاو
،لاضصت’ا تايجولونكتو ديربلا
ةضصاخلا ةما˘نزر˘لا لا˘جآا د˘يد˘م˘ت
نيد˘عا˘ق˘ت˘م˘لا تا˘ضشا˘ع˘م بضصب
سسداضسلا نم ةرتفلا يف حبضصتل

نير˘ضشع˘لاو سسدا˘ضسلا ى˘لإا ر˘ضشع
فيفخت لجأا نم رهضش لك نم
ا˘ه˘فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ط˘غ˘ضضلا ة˘˘لا˘˘ح
ما˘يأا ة˘ضصا˘خ ة˘يد˘ير˘ب˘لا ز˘كار˘م˘لا
.تابضسانملا

دقعنا يذلا عامتج’ا لÓخو
ماع ريدم هرضضحو لمعلا ةرازوب
قودنضصلا ريدمو رئازجلا ديرب
بيضصنت مت ،د˘عا˘ق˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا
ريدم ا˘ه˘ضسأار˘ي ة˘كر˘ت˘ضشم ة˘ن˘ج˘ل
ن˘ع ة˘نر˘ضصع˘لاو ي˘لآ’ا مÓ˘عإ’ا

ىلإا لضصوتلا لجأا نم فرط لك
عفدلل ةيئاهن˘لا تا˘ي˘لآ’ا د˘يد˘ح˘ت
ثلاثلا يثÓثلا ةياهن ديدحت عم

ر˘ه˘ضش يأا ة˘يرا˘ج˘لا ة˘˘ن˘˘ضسلا ن˘˘م
ـل ردا˘ضصم تد˘كأاو ،ر˘ب˘م˘˘ت˘˘ب˘˘ضس
تاذ لÓ˘˘˘˘˘˘خ ه˘˘˘˘˘˘نأا «مÓ˘˘˘˘˘˘ضسلا»
ةئف نأا ىلع ديكأاتلا مت عامتج’ا
ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘ضست˘ضس ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘˘لا

ر˘ه˘ضش ن˘م ارا˘ب˘ت˘عا ا˘ه˘تا˘ضشا˘ع˘˘م
ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف مدا˘ق˘لا ر˘˘ب˘˘م˘˘ت˘˘ب˘˘ضس
ىلإاو رضشع سسداضسلا نم ةدتمملا
ل˘ك ن˘م ن˘ير˘˘ضشع˘˘لاو سسدا˘˘ضسلا
ىلاو نير˘ضشع˘لا ن˘م ’د˘ب ر˘ه˘ضش
ن˘م ن˘ير˘ضشع˘لاو سسدا˘ضسلا ة˘يا˘غ
ةمانزر˘لا ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ر˘ه˘ضش ل˘ك
اذه يتأايو ،ايلاح اهب لومعملا
ةمانزرلا قيبطت لجأا نم ءارجإ’ا
ة˘˘˘ئ˘˘˘ف نأا ا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع ،ةد˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘لا
ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘˘ضست ن˘˘يد˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘م˘˘لا

يناثلاو نيرضشعلا مايأا اهتاضشاعم
نيرضشعلاو ع˘بار˘لاو ن˘ير˘ضشع˘لاو
ل˘ك ن˘م ن˘ير˘ضشع˘لاو سسدا˘ضسلاو
ة˘˘ما˘˘نزر˘˘لا بجو˘˘م˘˘بو ،ر˘˘˘ه˘˘˘ضش

ره˘ضش ق˘ب˘ط˘ت˘ضس ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ج˘لا
نإاف ،ةنضسلا نم مداق˘لا ر˘ب˘م˘ت˘ب˘ضس
موي اهضشاعم ىضضاقتت يتلا ةئفلا
اهنإا˘ف ر˘ه˘ضش ل˘ك ن˘م ن˘ير˘ضشع˘لا
،61» مايأا Óبقتضسم هاضضا˘ق˘ت˘ت˘ضس
ل˘˘ك ن˘˘م «02و91 ،81 ،71
مايأا ةضسمخ رادم ىلع يأا رهضش
نأا ،هتاذ ردضصملا حضضأاو.ةلماك
ىضضاقتت نيرضشعلاو يناثلا ةئف
12 ،02 ،91 ،81» مايأا اهضشاعم
ا˘م˘ي˘ف ،ر˘˘ه˘˘ضش ل˘˘ك ن˘˘م »22و
نيرضشعلاو عبارلا ةئف ىضضاقتت
32 ،22 ،12,02» مايأا اهضشاعم
ة˘˘ئ˘˘فو ر˘˘ه˘˘˘ضش ل˘˘˘ك ن˘˘˘م «42و
د˘ج˘ت˘ضس ن˘˘ير˘˘ضشع˘˘لاو سسدا˘˘ضسلا
نم بر˘ق˘ت˘لا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م ا˘ه˘ضسف˘ن
،32 ،22» مايأا ةيديربلا زكارملا

.رهضش لك نم «62و52 ،42
ك.اسضر

ةعونتملإ تاعانسصلإو ةيئإذغلإ تاعانسصلإ ءانثتسسإاب

0202 ةنشسل لوأ’إ لشصفلإ للخ ةئاملاب7.6 ـب يمومعلإ يعانشصلإ جاتنإ’إ عجإرت

مداقلإ ربمتبسس نم ةيإدب رهسش لك نم62 ىلإإ61 نم دتمت

نيدعاقتملإ تاششاعم بشصل ةديدجلإ ةمانزرلإ هذه

مهنيوكت ةرتف ءاهتنإ دعب نطولإ صضرأإ ىلإإ ةدوعلإ نع إوزجع

إذاتشسأإ461 ـل ةماقإ’إ ةحنم ديدمت
ةلود51 يف نيقلاع هإروتكدلإ يف ابلاطو

ءافسش ةلاح293 ليجسست

ةديدج ةباشصإإ364و تايفو7
رئإزجلإ يف «انوروك» ـب

م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ةرازو تن˘˘ل˘˘˘عأا
نع ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا
ةبلطب ةضصاخلا حنملا ديدمت
ةذ˘˘˘˘تا˘˘˘˘ضسأ’او هارو˘˘˘˘ت˘˘˘˘كد˘˘˘˘لا
جرا˘˘˘خ˘˘˘لا˘˘˘ب ن˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ة˘ح˘ن˘م˘لا ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘ضسم˘˘لا
اذه نأا ةح˘ضضو˘م ،ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا
اذاتضسأا461 سصخ˘˘ي ءار˘˘جإ’ا

فدهيو ،هاروتكدلا يف ابلاطو
م˘ه˘ت˘ما˘قإا ةر˘ت˘ف ة˘ق˘فار˘˘م ى˘˘لإا

ناد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘ه˘˘ضستو
.ةفيضضملا

نايب يف ،ةرازولا تحضضوأا
ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تع˘˘ل˘˘˘طا سسمأا ا˘˘˘ه˘˘˘ل
د˘يد˘م˘ت˘˘لا اذ˘˘ه نأا ،«مÓ˘˘ضسلا»
ةذ˘تا˘ضسأ’او ة˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا سصخ˘˘ي
ته˘˘ت˘˘نا ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ي˘˘ث˘˘حا˘˘ب˘˘لا

ةضصا˘خ˘لا ة˘ح˘ن˘م˘لا ة˘ي˘حÓ˘ضص
ثيح ،ةحئاجلا ةرتف لÓخ مهب

لكضشب حنملا لك ديدمت ررقت
كلذو ،يروف رثأابو يئانثتضسا
م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ل حا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ضسلا د˘˘˘˘˘˘ضصق
مهتايجاحل ايفرظ ةباجتضس’اب
،م˘ه˘ت˘ما˘قإا ةر˘ت˘ف˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘˘لا

م˘ت ءار˘جإ’ا اذ˘ه نأا ة˘˘ف˘˘ي˘˘ضضم
نيديفتضسم˘لا ح˘لا˘ضصل هذا˘خ˘تا

اونكمتي مل نيذلاو حنملا نم
نطولا سضرأا ىلإا ةدوعلا نم
م˘ه˘ن˘يو˘كت ةر˘ت˘ف ءا˘ه˘ت˘نا د˘ع˘ب
انوروك ةحئاج يضشفت ببضسب
ا˘هدود˘˘ح˘˘ل لود ةد˘˘ع ق˘˘ل˘˘غو
،اينا˘ب˘ضسإا ،ا˘ضسنر˘ف رار˘غ ى˘ل˘ع
،ا˘يز˘ي˘لا˘م ،ا˘ي˘كر˘˘ت ،ا˘˘ي˘˘نا˘˘مور
،اكيجلب ،لاغتربلا ،ا˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب
ة˘ي˘بر˘ع˘لا تارا˘مإ’ا ،ا˘ي˘لا˘ط˘˘يإا
،رضصم ،ادنك ،ادنلوه ،ةدحتملا
.نامع ةنطلضسو سسنوت
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ـلا لÓ˘خ ر˘ئاز˘ج˘لا تل˘ج˘˘ضس
،تايفو7 ةريخأ’ا ةعاضس42
ـب ةد˘˘يد˘˘˘ج ة˘˘˘با˘˘˘ضصإا364و
293 ءا˘ضصحإا ع˘م ،«ا˘نورو˘˘ك»
فضشك امل ا˘ق˘فو ،ءا˘ف˘ضش ة˘لا˘ح
لا˘م˘ج رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا سسمأا ه˘˘ن˘˘ع
ةنجلل يمضسرلا قطانلا ،راروف
.ءابولا يضشفت ةعباتمو دضصر

نأا ،هتاذ ردضصملا فضشك امك
نيبا˘ضصم˘ل˘ل ي˘لا˘م˘جإ’ا دد˘ع˘لا
ىلع غلب اندÓب يف ءابولا اذهب

لÓخ ةلجضسملا ماقرأ’ا ءوضض
40461 ،ةريخأ’ا ةعاضس42 ـلا

ي˘لا˘م˘جإا ل˘ضصو ا˘م˘ي˘ف ،ة˘˘لا˘˘ح
.959 ىلإا تايفولا

ك.اسضر

سسي˘ئر ،ر˘˘ي˘˘ت ا˘˘ضضر ن˘˘ل˘˘عأا
يداضصتق’ا ينطولا سسلجملا

دا˘ضصت˘ق’ا نأا ،ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’او
رايهن’ا نع ديع˘ب ير˘ئاز˘ج˘لا

تابوعضص ةدعل هتهجاوم مغر
،يلكيه حÓضصا ىلإا جاتحيو
سسل˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا رود نأا اد˘˘˘كؤو˘˘˘م
ءانب يعامتج’او يداضصتق’ا
عبرأا ىلع ينبم نيتم داضصتقا
ق˘ل˘خ ي˘ه ،ة˘ي˘˘ضسا˘˘ضسأا م˘˘ئا˘˘عد
يمد˘خ د˘ع˘ب تاذ تا˘ضسضسؤو˘م
رارقتضس’ا قيقحتو يعامتجا
سضعب عقوم ةداعإاو يفيظولا
.ةيجيتارتضس’ا تاعانضصلا

سسل˘ج˘م˘لا نأا ،ر˘ي˘˘ت ح˘˘ضضوأا
سسل˘˘ج˘˘م˘˘ب ما˘˘م˘˘ت˘˘˘ها ي˘˘˘لو˘˘˘ي
نأا را˘ب˘ت˘عا ى˘ل˘ع ة˘ضسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
اهتيؤور نمضض ىعضست رئازجلا
ىلإا ةدوع˘لا ى˘لإا ة˘يدا˘ضصت˘ق’ا

ريياعم قفو عينضصتلا راضسم
ح˘˘م˘˘ضسي˘˘ضس كلذ نأ’ ،ة˘˘ي˘˘لود
دعاضسيو راكتحÓل دح عضضوب

سضفخو فيلاكتلا ليلقت ىلع
ةيعون˘لا ن˘ي˘ضسح˘تو را˘ع˘ضسأ’ا

يف زربأاو ،جوتنملا ةيضسفانتو
اهب ىلدأا ةيفحضص تاحيرضصت
ر˘ي˘ب˘ك ل˘م˘˘ع كا˘˘ن˘˘ه نأا ،سسمأا
ةيلكيهلا تاحÓضصإ’ا ذيفنتل
لÓخ ينطولا داضصتق’ا يف
اهنم ،سسوريف˘لا ي˘ضشف˘ت ةر˘ت˘ف
خا˘˘˘ن˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘ضسح˘˘˘ت طور˘˘˘ضش
ع˘م ق˘ي˘ضسن˘ت˘لا˘ب را˘م˘˘ث˘˘ت˘˘ضس’ا
،ةعان˘ضصلا ةرازوو ة˘مو˘كح˘لا

لو˘ح ة˘ضسارد داد˘عا م˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
ىلإا يئاضصح’ا ماظنلا ةيقرت

نم يوقاطلا لا˘ق˘ت˘ن’ا بنا˘ج
اذكو نطاو˘م˘لا كو˘ل˘ضس ثي˘ح

ريغ يمومعلا عاطقلا ريضصم
تاذ ف˘˘˘˘ضشكو ،ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ددضصب سسلجملا نأا ثدحتملا

ي˘ف ل˘ما˘كلا˘ب ه˘ترادإا ة˘ن˘م˘˘قر
ةمداقلا رهضشأا ةثÓث نوضضغ
تاراد’ا ةيقبل ةرطاق نوكيل
ر˘ئاز˘ج˘لا ةرو˘ضص ن˘ي˘ضسح˘ت˘لو
،ةدعاو ةيرا˘م˘ث˘ت˘ضسا ة˘ه˘جو˘ك
تلجضس رئازجلا نأا ىلإا اريضشم
يف ةنضس نيرضشع ةدمل ارخأات
ي˘فو ،ةرادإ’ا ة˘ن˘م˘قر لا˘˘ج˘˘م
تاذ زر˘˘˘˘˘بأا قا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ضسلا تاذ
ةبلاطم رئازجلا نأا ثدحتملا
لÓغتضساب ةمداقلا ةرتفلا يف
اهحيت˘ت ي˘ت˘لا ا˘هدراو˘م ة˘فا˘ك
ارذحم ،ةي˘لود˘لا تا˘ي˘قا˘ف˘ت’ا

نع مجنت يتلا راطخأ’ا نم
لا˘ح ي˘˘ف تا˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘ت’ا كل˘˘ت
ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق ل˘˘˘ها˘˘˘ج˘˘˘ت
هذ˘خ˘ت˘ت يذ˘لا ،ي˘جو˘لو˘˘كي’ا
ل˘خد˘ت˘ل˘ل ةادأا ىر˘ب˘كلا لود˘لا
.لودلا نوؤوضش يف

نأا ،ر˘˘ي˘˘ت د˘˘كا ل˘˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا˘˘ب
قلعتي ’ رئازجلا يف لكضشملا
ام ردقب لئاضسولاو دراوملاب
رييضستلا تامزناكيمب لضصتي
ر˘ي˘ي˘ضست ة˘ي˘ف˘ي˘كو ة˘م˘˘كو˘˘حو
ةراد’ا عا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ضضخإاو ءاد’ا
نأا هداقتعا نع ابرعم ،ةنمقرلل
اضشماه كلمت تلاز’ رئازجلا
ءو˘˘ج˘˘ل˘˘لا نود ،ةروا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
قيقحتو ةيجراخلا ةنادتضسÓل
ر˘˘ب˘˘ع ،يدا˘˘ضصت˘˘ق’ا عÓ˘˘ق’ا
ىو˘˘ت˘˘ضسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع حÓ˘˘˘ضص’ا

لام˘كت˘ضساو ة˘لود˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م
.ةنمقرلا راضسم

ز.لامج



تف˘ضشك ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ي˘ف ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘˘فد˘˘لا ةرازو
تم˘˘ل˘˘˘ضست سسمأا ا˘˘˘ه˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب
ن˘ع ،ه˘ن˘م ة˘˘خ˘˘ضسن «مÓ˘˘ضسلا»

،دود˘˘˘ح˘˘˘لا سسر˘˘˘˘ح ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضض
كردلا رضصانع عم قيضسنتلاب
ن˘م ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘م˘ك ،ي˘ن˘طو˘˘لا
4 ـب رد˘ق˘ت ج˘لا˘ع˘م˘لا ف˘˘ي˘˘كلا
،امارغوليك79و ر˘ي˘طا˘˘ن˘˘ق
ثح˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘يرود لÓ˘˘˘˘خ كلذو
ف˘ي˘نو ي˘ن˘ب بر˘ق سشي˘˘ت˘˘ف˘˘تو
فقوأا نيح يف ،راضشب ةي’وب

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا ر˘˘ضصا˘˘˘ن˘˘˘ع
تاردخم راج˘ت3 ،ناضسملت˘ب
نم امارغوليك84 مهتزوحب
 .ةداملا سسفن

تف˘قوأا ،ه˘تاذ قا˘˘ي˘˘ضسلا ي˘˘ف
سشي˘ج˘ل˘ل ة˘˘كر˘˘ت˘˘ضشم زرا˘˘ف˘˘م
راجت3 ،ي˘ب˘ع˘ضشلا ي˘ن˘طو˘لا

7984 تز˘˘ج˘˘حو تارد˘˘خ˘˘م
ةنتاب نم لكب سسولهم سصرق

.ةلضشنخو
سشيجلل زرافم تفقوأاو اذه

لÓ˘˘خ ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘ضشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ن˘م ل˘كب ة˘قر˘ف˘ت˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع
،راتخ˘م ي˘جا˘ب جر˘بو فود˘ن˘ت
9 تز˘˘ج˘˘حو ا˘˘ضصخ˘˘˘ضش31
11و ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘ك تاد˘˘لو˘˘˘م

يف لمعتضست طغضض ةقرطم
ر˘ي˘˘غ بي˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ا˘م˘ي˘ف ،بهذ˘لا ن˘ع عور˘ضشم˘لا
˘˘‐ ل˘˘حاو˘˘ضسلا سسر˘˘ح ط˘˘ب˘˘حأا
˘˘‐ ه˘˘تاذ رد˘˘ضصم˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘ضضي
ةيعرضش ر˘ي˘غ ةر˘ج˘ه ة˘لوا˘ح˘م
نتم ىلع اوناك اضصخضش71ـل

نيعب عنضصلا يد˘ي˘ل˘ق˘ت برا˘ق
62 فيقوت مت امك ،تنضشومت
ن˘م ي˘عر˘˘ضش ر˘˘ي˘˘غ ار˘˘جا˘˘ه˘˘م
نم لكب ةف˘ل˘ت˘خ˘م تا˘ي˘ضسن˘ج
.ناضسملتو راتخم يجاب جرب

watan@essalamonline.com
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راسشب يف فينو ينبب جلاعم فيك ريطانق5 ةبإرق زجح

وزو يزيتب عنشصلإ ةيديلقت ةلبنق ريمدتو فششك

ط.ةراسص

ةلبنق Òمدتو فسشك نم ،تامولعملل دي÷إ لÓغتسسإلإ لسضفب ،يبعسشلإ ينطولإ صشيجلل ةزرفم صسمأإ لوأإ تنك“
.وزو يزيت ةيلوب عنسصلإ ةيديلقت

ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘ضصم سسمأا تن˘˘˘˘كم˘˘˘˘ت
ة˘ير˘يد˘م˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا كرا˘م˘ج˘˘لا
ي˘˘ف كرا˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل ة˘˘يو˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ز˘˘ج˘˘ح ن˘˘م ،طاو˘˘غأ’ا

ف˘˘ي˘˘كلا ةدا˘˘م ن˘˘م ةر˘˘ب˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘م
ىلع ة˘ل˘م˘ح˘م تنا˘ك ،ج˘لا˘ع˘م˘لا

ع˘فد˘لا ة˘ي˘عا˘˘بر ةرا˘˘ي˘˘ضس ن˘˘ت˘˘م
ةيدل˘ب بر˘غ ة˘لد ن˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب
ةير˘يد˘م˘لا تح˘ضضوأا.ةنيزيرب
اهل نايب يف ،كرامجلل ةماعلا
نأا ،«مÓضسلا» هيلع تعلطا سسمأا

ىلع تمت ةيعونلا ةيلمعلا هذه
ةددعتم قرفلل كرتضشم لمع رثإا

،نو˘غ˘م˘ضسو˘ب ن˘م ل˘كل ما˘ه˘م˘لا
،ةنيزيربو خيضشلا ديضس سضيبأ’ا
ماضسقأا ةيضشتفمل ا˘ه˘ل˘ك ة˘ع˘با˘ت˘لا
ا˘˘م˘˘ك ،طاو˘˘غأ’ا˘˘ب كرا˘˘م˘˘˘ج˘˘˘لا
سشيجلا حلاضصم اهيف تمهاضس
نع ترفضسأاو ،يبعضشلا ينطولا

نم غلك72و ريطانق5 زجح
ن˘ت˘م ى˘ل˘ع ج˘لا˘ع˘م˘˘لا ف˘˘ي˘˘كلا
) عون نم عفدلا ةيعابر ةرايضس
8V ATOYOT) ميد˘ق˘ت ع˘م
˘ما˘م˘تإ’ ة˘لاد˘ع˘لا ما˘مأا م˘ه˘ت˘˘م˘˘لا
يف ةيئاضضقلا ةعباتملا تاءارجإا

.هقح
ط.ةراسص

ز˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا ةرادإا تف˘˘˘˘˘˘قوأا
ميكحلا» يعماجلا يئا˘ف˘ضشت˘ضسإ’ا
ا˘ي˘ظ˘ف˘ح˘ت ،نار˘هو˘˘ب «بجرز ن˘˘ب
ىلإا بيبط مهنم نيفظوم ةعبرأا

ةيبيدأات ةنجل مامأا م˘ه˘لو˘ث˘م ة˘يا˘غ
ي˘ت˘ث˘ج ل˘يد˘ب˘ت ة˘ثدا˘˘ح ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن
قيرط نع نيي˘فو˘ت˘م ن˘ي˘ضصخ˘ضش
نم لكب رمأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘يو ،أا˘ط˘خ˘لا

بوانملا بيبطلاو ةبوانملا ريدم
،ي˘˘عر˘˘ضشلا بط˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘ضصم˘˘˘ب
ظ˘ف˘ح ة˘ح˘ل˘ضصم ي˘ف ن˘ي˘ل˘ما˘عو
تبضسلا موي رهظ دقو.ثثجلا

تاحفضص ىلع ويد˘ي˘ف ي˘ضضا˘م˘لا
سصاخضشأ’ يعامتج’ا لضصاوتلا

ةي’وب ة˘يد˘م˘ح˘م˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م ن˘م
مهدلاو ةثجب نوب˘لا˘ط˘ي ر˘كضسع˘م
«ا˘نورو˘ك» سسور˘ي˘ف˘ب ى˘فو˘ت˘م˘˘لا
ةأارما ةثج مهميلضست مت هنأا نيلئاق
مت يتلا مهدلاو ةثج ناكم يف
ةلئاعلا ل˘ب˘ق ن˘م ل˘ع˘ف˘لا˘ب ا˘ه˘ن˘فد
ن˘ع ا˘ه˘ل تم˘ل˘ضس ي˘ت˘˘لا ىر˘˘خأ’ا

.أاطخلا قيرط
ق.صسابع

ن˘مأ’ا ح˘لا˘˘ضصم تز˘˘ج˘˘ح
طضشلا˘ب ي˘جرا˘خ˘لا ير˘ضضح˘لا
ن˘ع ل˘ق˘ي ’ ا˘م ،فرا˘ط˘˘لا ي˘˘ف
ماخلا ناجرملا نم امارغ071
تازي˘ه˘ج˘ت˘لا ن˘م ة˘عو˘م˘ج˘مو
لجأا نم سسطغلا يف ةلغتضسملا
هذهل يعرضشلا ريغ جارختضس’ا
هذ˘˘ه ىو˘˘ت˘˘ضسم ى˘˘ل˘˘ع ةدا˘˘م˘˘لا
.ةيدلبلا

دورو رثإا ةيلمعلا هذه تمت
سصخضش مايق˘ب د˘ي˘ف˘ت ة˘مو˘ل˘ع˘م
ط˘˘ضشلا ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ن˘˘م رد˘˘ح˘˘ن˘˘ي
هيلعو ،ناجرملا يف ةرجاتملاب
ةقمعم تايرحت ةرضشابم تمت
ة˘˘يو˘˘ه د˘˘يد˘˘ح˘˘˘ت ى˘˘˘لإا تضضفأا
د˘ع˘بو ه˘ب ه˘ب˘ت˘ضشم˘لا سصخ˘ضشلا
يف هفيقوت مت ،هتاكرحت دضصرت
ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لا م˘ت ن˘يأا ،ه˘لز˘ن˘م
ن˘م ا˘ف˘نآا ةرو˘كذ˘م˘لا ة˘ي˘˘م˘˘كلا
تادع˘م ن˘ع Ó˘ضضف ،نا˘جر˘م˘لا

ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ،سسط˘غ˘لا˘ب ة˘ضصا˘خ

نيجضسكوأا تارورا˘قو بي˘با˘نأا
ةدام اذكو تارتضسو تاريماكو
ا˘˘ضضيأا م˘˘تو اذ˘˘˘ه ،سصا˘˘˘ضصر˘˘˘لا
هيف هبت˘ضشم˘لا ق˘ي˘ق˘ضش ف˘ي˘قو˘ت
ةنضس02 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘˘لا˘˘ب˘˘لا

ليضسم زاغ ةروراق هتزوحبو
.عومدلل

،هركذ قبضس ام ءوضض ىلعو
يضسيئرلا هب هبتضشملا سضرع مت
لÓغت˘ضس’ا مر˘ج ن˘ع ع˘با˘ت˘م˘لا

مامأا ،ناجرم˘ل˘ل ي˘عر˘ضشلا ر˘ي˘غ
ةمكحمب ةي˘ئا˘ضضق˘لا تا˘ه˘ج˘لا
ردضص ثيح ،ناعرذلاب حنجلا
ذفانلا نجضسلاب مكح هقح يف
ىلع مكح اميف ،رهضشأا4 ةدمل
اذفان اضسبح رهضشأا4 ـب هقيقضش
سضيبأا حÓضس ةزايح مرج نع
كلذو ،سسدا˘ضسلا ف˘ن˘ضصلا ن˘˘م
لو˘˘ث˘˘˘م˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإا ن˘˘˘م˘˘˘ضض
.قيقحتلا يضضاق مامأا يروفلا

ج.ميلسس

قيقحتلا يضضاق سسمأا لاحأا
،دمحمأا يديضس ة˘م˘كح˘م ىد˘ل
،ينرارد دلاخ يفحضصلا فلم
اد˘ي˘ه˘م˘ت ح˘ن˘ج˘˘لا م˘˘ضسق ى˘˘ل˘˘ع
ه˘ب دا˘فأا ا˘م˘ب˘ضسح ،ه˘ت˘م˘كا˘ح˘م˘ل
،يداب ي˘ن˘غ˘لا د˘ب˘ع ي˘ما˘ح˘م˘لا
ى˘لإا م˘كا˘ح˘ي˘ضس ه˘نأا د˘˘كأا يذ˘˘لا

فلملا سسفن يف ،ينرارد بناج
،ي˘بر˘ع˘لا ن˘ب ر˘ي˘م˘ضس ن˘˘م ل˘˘ك
نيذللا ،سشوطيم˘ح نا˘م˘ي˘ل˘ضسو
تقؤوم˘لا جار˘فإ’ا ن˘م ادا˘ف˘ت˘ضسا

.ارخؤوم
سسبحلا ،ينرارد عدوأاو اذه

سسرام92 مو˘˘˘ي تقؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
ة˘˘فر˘˘غ ءا˘˘غ˘˘لإا د˘˘ع˘˘ب ،طرا˘˘ف˘˘لا
رئازجلا ءاضضق سسلجمب ماهت’ا
هعضضوب قيقحتلا يضضاق رارق
ة˘˘˘˘با˘˘˘˘قر˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘جإا تح˘˘˘˘ت
سسا˘ضسم˘لا م˘ه˘ت˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ضضق˘˘لا
سضيرحتلاو ةينطو˘لا ةد˘حو˘لا˘ب

.حلضسملا ريغ رهمجتلا ىلع
ب.نيرسسن

ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا ر˘˘ضصا˘˘ن˘˘ع ن˘˘كم˘˘ت
ةيئاضضقلا ة˘طر˘ضشل˘ل ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا
عباتلا سشاضشر د’وأا ةرئاد نمأاب

كيكفت نم ،ةلضشنخ ةي’و نمأ’
اهدارفأا سصت˘خا رار˘ضشأا ة˘ي˘ع˘م˘ج
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ل˘م˘ع˘لا ر˘يوز˘˘ت ي˘˘ف
.ةيرادإ’ا تاداهضشلاو

ىلإا دوعت ةي˘ضضق˘لا تا˘ي˘ث˘ي˘ح
رضصان˘ع ى˘لإا تا˘مو˘ل˘ع˘م دورو
ةعومجم دجاوتب ديفت ةطرضشلا
سصاخضشأا3 نم نوكتت رارضشأا

ن˘م ذ˘خ˘ت˘ت ةأار˘ما م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م
لمحم˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ع˘ق˘ي ن˘كضسم
ج˘يور˘˘تو د˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ل ة˘˘ضشرو˘˘ك
ة˘ل˘م˘ع˘لا ن˘م ة˘يد˘ق˘ن˘˘لا قاروأ’ا
ع˘م ق˘ي˘ضسن˘ت˘لا م˘ت˘ي˘ل ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ةمكحم ىدل ةيروهمجلا ليكو
نذإا راد˘ضصت˘˘ضس’ سشا˘˘ضشر د’وأا
تم˘ت يذ˘لا لز˘ن˘م˘لا سشي˘ت˘ف˘˘ت˘˘ب
سشيتفتلا ةيلمع رفضستل هتمهادم

ةرابع جد فلأا051 طبضض نع
ةئف نم ةروزم ةيدقن قاروأا نع
ـب ردقي يلام غلبمو جد002
تاد˘ئا˘ع ل˘ث˘م˘ت جد ف˘لأا034
ة˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا قاروأ’ا ج˘˘˘يور˘˘˘˘ت
.ةروزملا

ةيلم˘ع˘لا تاذ لÓ˘خ م˘ت ا˘م˘ك
ةينورتكلإا ةزهجأا زجحو طبضض
دي˘ل˘ق˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘ضست
يف ةلثم˘ت˘م ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ل˘م˘ع˘لا

«ريناكضس» يئوضض حضسام زاهج
زا˘ه˘جو بو˘˘ضسا˘˘حو ة˘˘ع˘˘با˘˘طو
تاودأاو تادا˘˘ه˘˘ضشلا ف˘˘ي˘˘ل˘˘غ˘˘ت
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ي˘ف ل˘م˘ع˘ت˘ضست مزاو˘لو
5 نع Óضضف ،ةيدقنلا قاروأ’ا

ن˘ي˘ت˘ير˘˘هز˘˘مو ة˘˘ي˘˘كذ ف˘˘تاو˘˘ه
ينامورلا دهعلل نادوعت نيتيرثأا

فن˘ضصلا ن˘م ءا˘ضضي˘ب ة˘ح˘ل˘ضسأاو
نم ةيح ةريخذ اذكو ،سسداضسلا

ىلإا ةفا˘ضضإا ،سسما˘خ˘لا ف˘ن˘ضصلا
˘ما˘ت˘˘خأا ا˘˘ه˘˘ب ة˘˘يرادإا تادا˘˘ه˘˘ضش
.ةروزم

دا˘ي˘ت˘قا م˘ت ،ه˘تاذ قا˘ي˘ضسلا ي˘ف
ة˘ق˘فر ة˘ثÓ˘ث˘˘لا ن˘˘ي˘˘فو˘˘قو˘˘م˘˘لا
ةقرفلا رق˘م ى˘لإا تازو˘ج˘ح˘م˘لا

ذاختاو تاقيقحتلا لا˘م˘كت˘ضس’
راظتنا يف ةينوناقلا تاءارجإ’ا
ةبا˘ي˘ن˘لا ما˘مأا ا˘ق˘ح’ م˘ه˘م˘يد˘ق˘ت
باكترا عوضضوم نع ةيلحملا

تاذ ةيد˘ق˘ن قاروأا د˘ي˘ل˘ق˘ت مر˘ج
م˘ي˘ل˘˘قإ’ا ي˘˘ف ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق ر˘˘ع˘˘ضس
ءاضضيب ةحلضسأا ةزايحو ينطولا

نم ةضصخر نود ةيح ةريخذو
،ا˘نو˘نا˘ق ة˘˘ل˘˘هؤو˘˘م˘˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘ضسلا

يف روزملا لامعتضساو ريوزتلاو
ءا˘ف˘خإاو ع˘ي˘بو ة˘يرادإا تادا˘ه˘ضش
ن˘ع ة˘ي˘تأا˘ت˘م ة˘ير˘ثأا تا˘كل˘ت˘م˘م
.رفحلا قيرط

صشاسشر لامك

رورملا ثداوح ةبضسن تعجارت
ةنضسل ىلوأ’ا رهضشأا ةضسمخلا لÓخ
نم ةرتفلا سسفنب ةنراقم0202
7.22 ة˘ب˘ضسن˘ب ة˘ي˘ضضا˘م˘لا ة˘˘ن˘˘ضسلا
ح˘لا˘ضصم تل˘ج˘ضس ثي˘ح ،ة˘ئا˘م˘لا˘ب
ثداح1725 يرور˘˘م˘˘لا ن˘˘مأ’ا

ةباضصإاو سصخضش722 لتقم فلخ
9186 ل˘با˘ق˘م ،ن˘˘ير˘˘خآا333.6
حيرج9218و ليتق392و ثداح
˘ما˘ع˘لا ن˘م ةر˘˘ت˘˘ف˘˘لا سسف˘˘ن لÓ˘˘خ
.يضضاملا

ةين˘طو˘لا ة˘ل˘ي˘ضصح˘لا تح˘ضضوأا
،رورملا نمأ’ا حلاضصم تاطاضشنل
ةخضسن ى˘ل˘ع «مÓ˘ضسلا» تل˘ضصح˘ت
يف يتأاي يرضشبلا رضصنعلا ّنأا ،اهنم
ة˘ي˘˘ضسي˘˘ئر˘˘لا با˘˘ب˘˘ضسأ’ا ة˘˘مد˘˘ق˘˘م
ةر˘ت˘ف˘لا سسف˘ن˘ل رور˘م˘لا ثداو˘ح˘˘ل
ةليضصحلا يف ءاج ثيح ،ةيلاحلا
،ةلاح4715 لي˘ج˘ضست ة˘ي˘م˘قر˘لا
يف ة˘ب˘كر˘م84 تب˘ب˘ضست ا˘م˘ن˘ي˘ب

قير˘ط˘لا ة˘لا˘ح ا˘مأا ،رور˘م ثداو˘ح
ردضصملا سسفن ر˘كذ˘ف ط˘ي˘ح˘م˘لاو
.رضشابم ببضسك ةلاح94 ليجضست

ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘ضصم ترا˘˘˘ضشأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
ى˘لإا ا˘ه˘ت˘ل˘ي˘ضصح ي˘ف ،ي˘مو˘م˘ع˘˘لا
ةل˘ي˘ط ة˘ي˘ئا˘قو تا˘طا˘ضشن م˘ي˘ظ˘ن˘ت
ةنضسلا نم ةيضضاملا رهضشأا ةضسمخلا
ةيرظن سسورد يف تلثمت ،ةيراجلا
747) ميلعتلاو ةيبرتلا تاضسضسؤومب
رئا˘ظ˘ح˘ب ة˘ير˘ظ˘ن سسوردو (ا˘ضسرد
(اضسرد841) ةيرور˘م˘لا ة˘ي˘بر˘ت˘لا

طا˘ضشن ف˘˘لأا524 ن˘˘˘م د˘˘˘˘يزأاو
ها˘˘ج˘˘˘تا ي˘˘˘ضسي˘˘˘ضسح˘˘˘ت يو˘˘˘عو˘˘˘ت
.قيرطلا يلمعتضسم

ةدا˘ي˘ق˘لا ةر˘˘ها˘˘ظ ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘لو
ةر˘ي˘ط˘خ˘لا تازوا˘ج˘ت˘لاو ة˘عر˘ضسب
ترا˘ضشأا ،ن˘ي˘ق˘ئا˘˘ضسلا سسي˘˘ضسح˘˘تو
ىلإا ،ةنضسلا هذهل ةيلوأ’ا ةليضصحلا
ةبقارم ز˘جا˘ح478.532 زا˘ج˘نإا

000.006 برا˘ق˘ي ا˘˘م ،ة˘˘يرور˘˘م

ةيرود000.826 و ،ةلجار ةيرود
ةبقارم ةي˘ل˘م˘ع9504و ة˘ب˘˘كار
 .رادارلاب

لا˘ج˘م ي˘فو ،ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘م
تاذ˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘عدر˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘جإ’ا
يف عافترا ليجضست مت ،حلاضصملا

25 ة˘ب˘ضسن˘ب رور˘˘م˘˘لا ح˘˘ن˘˘ج دد˘˘ع
23 نم  رثكأا لداعي ام يأا ،ةئاملاب
ةضسمخلا رهضشأ’ا لÓخ ةحنج فلأا
12 لباقم ،ةيراجلا ةنضسلل ىلوأ’ا
غلبو ،9102 نم ةرتفلا سسفنل فلأا

يف ةعو˘ضضو˘م˘لا تارا˘ي˘ضسلا دد˘ع
لباقم ،ةرايضس71212 ةريظحلا

مت اميف ،9102 يف ةرايضس4376
،قئاضس فلأا93 نم ديزأا فيقوت
،ةمرضصنملا ةنضسلا فلأا13 لباقم
ى˘ل˘ع ة˘ي˘لا˘م تا˘مار˘˘غ تضضر˘˘فو
0202 ي˘˘ف ق˘˘ئا˘˘˘ضس091.153
 .قئاضس612.672 لباقم

ر.رجاه

عفدلإ ةيعابر ةرايسس نتم ىلع اهبحاسص فيقوت
ةنيزيرب ةيدلب برغ ةلد نب ةقطنمب

طإوغأ’إ يفجلاعم فيك غلك72و ريطانق5 زجح

أاطخلإ قيرط نع نيتثج ليدبت ةثداح ةيفلخ ىلع

3و نإرهو ىفششتشسم ريدم فيقوت
ايظفحت بيبط مهنم نيفظوم

مكح هقح يف ردسص يذلإ اهبحاسص فيقوت
رهسشأإ4 ةدمل ذفانلإ نجسسلاب

ةدعو ماخلإ ناجرملإ نم امإرغ071 رجح
فراطلإ يف طششلاب سسطغلل تإزيهجت

حلسسŸإ Òغ رهمجتلإ ىلع صضيرحتلإو ةينطولإ ةدحولاب صساسسŸإ مهتب عباتي

ةمكاحملل Êرإرد دلاخ يفحشصلإ فلم ةلاحإإ

ةموكحلإ رداغ هنإإ لاق لوألإ
لمح يناثلإو ناطرسسلاب اسضيرم
ةيلوؤوسسم رامثتسسإلإ صسلجم
فلملإ إذه يف تإزواجتلإ

للشسو ىيحيوأإ
مهتلإ نإركني
يف امهل ةهجوملإ
توكحط ةيشضق
ىيحيوأإ دمحأإ نم لك ركنأإ
نيريزولإ ،لÓسس كلاملإ دبعو
مهتلإ ،نيقبسسألإ نيلوألإ
ةوسشرلإ يقلتب امهل ةهجوملإ

ةيسضق يف ماعلإ لاملإ ديدبتو
نيدلإ يحم لامعألإ لجر

.توكحط
هبإوجتسسإ لÓخ ،ىيحيوأإ لاق
ةمكحم يسضاق لبق نم صسمأإ
رإرق ذختإ هنأإ ،دمحمأإ يديسس
يلماعتمل صصيخإرتلإ حنم
رايهنإ دعب ،تإرايسسلإ بيكرت
ةردق مدعو طفنلإ راعسسأإ
،دإريتسسلإ ىلع رئإزجلإ

نم هتلسصو ةمئاقلإ نأإ افيسضم
فدهب ةعانسصلإ ريزو بتكم
نوكت نأإ ايفان ،رايتخلإ
يف تدجو يتلإ لإومألإ

نع ةرابع يكنبلإ هباسسح
حابرأإ اهنأإ إدكؤوم ،ىواسشر
اهل ةقÓع لو لإومألإ صسوؤور
رداغ هنأإ إدكؤوم ،هتفيظوب
ناطرسسلاب اسضيرم ةموكحلإ

جÓعلإ مامتإ منم نكمتي ملو
عم ةرتفلإ كلت تنمإزتو
يف هعم تاقيقحتلإ ةيإدب
.ايلعلإ ةمكحملإ

كلاملإ دبع دكأإ هتهج نم
رم توكحط فلم نأإ ،لÓسس
صسلجملإ ىلع ةيداع ةقيرطب
ملو ،رامثتسسÓل ينطولإ

هنأإ فسشكو ،لكسشم يأإ هجإوي
قيقحت ةنجل لاسسرإاب رمأإ

ةنياعمل ىوتسسملإ ةيلاع
يتلإ قيقحتلإ جئاتنو عنسصملإ

قيقحتلإ ةنجل اهيلإإ تلسصوت
توكحط لمعم تنياع يتلإ

،ةربخلإ ريرقت يف ةدوجوم
فرط نم تيعدتسسإ» لاقو
دهاسشك ققحملإ راسشتسسملإ

،مهتم اهدعب يسسفن تدجوو
قحلإ رهظي ىتح لسصإوأاسس
.«ةديعب صشيهإرام توملإو

ب.نيرسسن

ةيدقنلإ قإروألإ هذه جيورت تإدئاع لثمت جد فلأإ034و ةروزم جد فلأإ051 طبسض

ةيرإدإ’إ تإداهششلإو ةينطولإ ةلمعلإ ريوزت يف ةشصتخم ةأإرمإ اهدوقت رإرششأإ ةيعمجب ةحاطإ’إ

9102 نم ةرتفلإ صسفن لÓخ9186 لباقم ثداح1725 ليجسست
0202 ـل ىلوأ’إ ةشسمخلإ رهششأ’إ للخ ةئاملاب7.22 ةبشسنب رورملإ ثدإوح عجإرت
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د˘م˘ح˘م ر˘عا˘ضشل˘ل د˘يد˘˘ج˘˘لا با˘˘ت˘˘كلا
سسيل ،(0202) «ِكيلإا ٌرفاضسم» سشولع
(59) يف عقي .رضشن راد نع ارداضص
،ط˘ضسو˘ت˘م˘لا ع˘ط˘˘ق˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ح˘˘ف˘˘ضص
ةديضصقل يمتنت ا˘ضصو˘ضصن يو˘ت˘ح˘يو
سسرهف نم باتكلا ولخيو ،ةليعفتلا
ةعومجم» هفضصول راتخي .سصوضصنلل
ناو˘يد˘لا ن˘ي˘ب قر˘ف ة˘ّم˘˘ث .«ة˘˘ير˘˘ع˘˘ضش
ر˘ّكف ل˘ه .ة˘ير˘ع˘ضشلا ة˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لاو
؟ةيمضستلا هذهب رعاضشلا
د˘ئا˘ضصق˘لا ة˘عو˘م˘ج˘م˘لا ي˘ف تط˘ل˘ت˘خا
بلغو ،ةينادجولا دئاضصقلا˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لا

ةر˘ضشا˘ب˘م˘لا ة˘عو˘م˘ج˘˘م˘˘لا ة˘˘غ˘˘ل ى˘˘ل˘˘ع
،ةيضسايضسلا تاراعضشلا ةغلو ةيباطخلاو
ي˘ت˘لا سصو˘ضصن˘لا كل˘˘ت ي˘˘ف ة˘˘ضصا˘˘خو
يف ر˘م˘حأ’ا نا˘خ˘لا عو˘ضضو˘م تلوا˘ن˘ت
ناخلا يف رمحلا دونهلا ىلإا» ةديضصق
تنأا فيك» :دئاضصق كلذكو ،«رمحأ’ا
«ا˘ن˘حور ذÓ˘˘م ةز˘˘غ»و «؟ما˘˘ضش ا˘˘ي نآ’ا

.«هللا مار»و
وأا ةزيمم ةغل ناويدلا يف دجوي ’
سصانتلا رعاضشلا ةلواحم عم ،ةضصاخ

ن˘˘م هر˘˘ي˘˘غ وأا م˘˘ير˘˘كلا نآار˘˘ق˘˘˘لا ع˘˘˘م
نأا ’إا ةيئاورلاو ةيرعضشلا سصوضصنلا
ا˘ضسق˘ط ع˘ن˘ضصت م˘ل تا˘ّضصا˘ن˘ت˘˘لا كل˘˘ت
هرود˘ب سسكع˘نا اذ˘هو .ًا˘ت˘ف’ ا˘ّير˘ع˘˘ضش
ي˘ت˘لا ة˘ير˘ع˘ضشلا ةرو˘ضصلا ءا˘ن˘ب ى˘ل˘ع
اهيف سسيل ،ةكلهتضسم ةقورطم تءاج
نأا ا˘˘م˘˘ك .سشهد˘˘م وأا د˘˘يد˘˘ج و˘˘˘ه ا˘˘˘م
ةقلق ةيرعضش لمج اهتللخت دئاضصقلا

تراثأا امبر لب ،ىنعملا ةّيوضس ريغ
.ئراقلا ىدل ءازهتضس’او ةيرخضسلا
نع رعاضشلا ثيدح ناويدلا يف تفÓلا

نودراضسلا اهنع ثّدحتي امك ،هللا مار
ةهّوضشم ةنيدم ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب نو˘ي˘ئاور˘لاو
تافضص اهيف ئرا˘ق˘لا ح˘م˘ل˘يو ،ة˘ضسج˘نو
وهو ،«ايبوت˘ضسيد˘لا» ةد˘ضسا˘ف˘لا ة˘ن˘يد˘م˘لا
مار نع نورخآ’ا هب ءاج ام خضسري كلذب
هتياور يف دابع ىيحي لعف امك ،هللا
،هري˘غ ا˘ه˘ل˘ع˘فو «ه˘ل˘لا مار ي˘ف ة˘م˘ير˘ج»
نود درا˘ضسلا ت’و˘ق˘م ر˘عا˘ضشلا د˘ي˘ع˘يو
ةيجيتارتضسا ءانب وأا قيقدت وأا سصيحمت

نع نورخآ’ا هلاق ام رّركف ،هب ةضصاخ
تمجرف ،«اهيلع ىرتفملا» ةنيدملا هذه

تلّمُح ةنيدم ا˘ه˘ف˘ضصو˘ب ،ةر˘ها˘ع ا˘ه˘نأا˘ك
لاملاو ،اهضساجرأاو مÓضسلا ةيلمع سساندأا
ي˘ف بار˘ضس ة˘ن˘يد˘م ي˘هو ،دو˘ضسأا ا˘ه˘˘ي˘˘ف
يتلا ةزغ ةنيدم سسكع ىلع .بارضس
،ةيرعضشلا ةرطضسأ’ا نم ةلاح يف تدب
انحاورأا ذÓم» يهفو ،دوضشنملا ملحلاو
اذه ىلإا رعاضشلا لضصي كلذلو ،«ةبعتملا
ذإا ،اد˘˘ج م˘˘لا˘˘ح˘˘لا يوا˘˘بو˘˘ط˘˘لا م˘˘كح˘˘لا
ديعيو .«ة˘لو˘ط˘ب˘لاو ءا˘م˘ضسلا ا˘هد˘ج˘م˘ت»
يف اهل اهمضسر يت˘لا ا˘ه˘ترو˘ضص ا˘ف˘ي˘ح˘ل
رحبلا سسورع» يهف ،ةقباضسلا هنيواود
.«رحبلا دنع اهيمدق لضسغت

بّتُر هنظأا باتكلا اذه ،مومعلا ىلع
ّبدو ّبه ام عمجو ،لاجعتضسا ىلع
هنأا رعاضشلا ىأار امبرف ،دئاضصقلا نم
يواضست سصوضصن ه˘يد˘ل تع˘م˘ج˘ت د˘ق
امفيك اهعمجف ،«ةيرعضش ةعومجم»
نو˘˘˘كت نأا ي˘˘˘عار˘˘˘˘ي نأا نود ق˘˘˘˘ف˘˘˘˘تا
د˘حاو˘لا عو˘ضضو˘م˘لا تاذ د˘˘ئا˘˘ضصق˘˘لا

َنأاتي ملو ،اطيلخ تءاج لب ،ةيلاتتم
اير˘ع˘ضش ا˘ناو˘يد ا˘ه˘جر˘خ˘ي˘ل ا˘ه˘ب˘حا˘ضص
وأا ةددحم ةيرعضش ةميث لوح ازكترم

ن˘م ط˘ي˘ل˘خ ه˘نإا ل˘ب ،ة˘ضصا˘خ ة˘ف˘ضسل˘ف
نأا امك .اديج ةلوغضشملا ريغ راكفأ’ا
ىلإا رقتفي ةعومجملل ينفلا جارخإ’ا
وأا مدختضسملا طخلا يف ءاوضس ،ةينفلا

يف ةيرعضشلا رطضسأ’ا ددع وأا همجح
.ةدحاولا ةحفضصلا
نأا ق˘˘ب˘˘ضس ا˘˘م ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘˘ع داز د˘˘˘ق˘˘˘ل
را˘ب˘ت˘ع’ا ا˘ه˘ضصق˘ن˘˘ي ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا
دقف ،ي˘قرو˘لا ر˘ضشن˘لا ي˘ف دو˘ه˘ع˘م˘لا

لكو ،ربتعم رضشان نم باتكلا Óخ
رضشنلا تا˘يد˘ج˘بأا ن˘م كلذ ع˘ب˘ت˘ي ا˘م
ةيكلملا قوقحو ،ةيداملا قوقحلاو
ليجضستلاو يلودلا مقرلاو ،ةيركفلا
اذ˘ه نأا˘كو ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ب˘ت˘كم˘لا ي˘ف
ا˘م˘ك ،«بأا ر˘ي˘غ» ن˘م ن˘˘با با˘˘ت˘˘كلا

ن˘ضسح˘م ح˘˘ي˘˘م˘˘ضس ر˘˘عا˘˘ضشلا ف˘˘ضصو
رضشان اهانبت˘ي م˘ل ي˘ت˘لا ه˘ب˘ت˘ك سضع˘ب
.ربتعم
وأا اناويد رعاضشلا رضشني نأا مهملا سسيل
ةضصاخو ،اباتك وأا ةيرعضش ةعومجم
رقتفي ’ وهف ،سشولع دمحم رعاضشلا
ةايحلا يف بولط˘م˘لا خ˘ي˘ضسر˘ت˘لا ى˘لإا

فحضصلا يف رضضاح و˘ه˘ف ،ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا
ةرداضص بتك هلو ،ةيبرعلاو ةيلحملا

هرضشن نوكيو ،ةربتعم رضشن رود نع
’ Óمع ةيفيكلا هذهب باتكلا اذهل

يناعي باتكلا نأا اميضس’ ،هنم ىودج
،ة˘˘ي˘˘ن˘˘يو˘˘كت ة˘˘˘ما˘˘˘ع ت’Ó˘˘˘خإا ن˘˘˘م
سصن لك يف ةدرفم ةيضصن ت’Óخإاو
ى˘لإا د˘قا˘ن˘لا ر˘ظ˘ن ا˘م اذإاو .ةد˘ح ى˘ل˘ع
ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب ة˘عو˘م˘ج˘م˘˘لا هذ˘˘ه ع˘˘قو˘˘م
،ة˘ق˘با˘˘ضسلا ر˘˘عا˘˘ضشلا تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ل
كل˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘˘ف نا˘˘˘˘˘ك ه˘˘˘˘˘نأا ىر˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ضسف
ل˘جأاو ،ا˘يؤور ح˘ضضوأا تا˘عو˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا

.اريبعت ىوقأاو ،ةغل سسلضسأاو ،ةرابع
ا˘م :لأا˘ضسي نأا ئرا˘ق˘ل˘ل ق˘ح˘˘ي كلذ˘˘لو
فيضضت ’ «ةيرعضش ةعومجم» ىودج
ةكرحللو اهئراقل وأا اهرعاضشل اديدج
ىود˘ج ا˘م ل˘ب ؟ا˘ه˘ت˘˘مر˘˘ب ة˘˘ير˘˘ع˘˘ضشلا

ي˘ف ل˘قأا تد˘ب ة˘ير˘ع˘˘ضش ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م
تا˘عو˘م˘ج˘م ن˘ع ي˘ن˘ف˘لا ا˘˘هاو˘˘ت˘˘ضسم
ةيرعضش ة˘عو˘م˘ج˘م ؟ة˘ق˘با˘ضس ة˘ير˘ع˘ضش
ى˘لإا ر˘˘ق˘˘ت˘˘ف˘˘ي د˘˘ي˘˘لو ا˘˘ه˘˘نأا˘˘كو تد˘˘ب
.ًاعم ةّينفلاو ةيعرضشلا

ةّيّنفلإو ةّيعرششلإ ىلإإ رقتفي ديلو ِ«كيلإإ رفاشسم»

نوكي راضصتن’ا ناف نمزلا لاط امهم
يتلا ةلضضانملا بو˘ع˘ضشلا ف˘ي˘ل˘ح ا˘م˘ئاد
ةياهنلابو ررحتلا كراعم يف نمثلا عفدت
لجا نم حفاكت يتلا بوعضشلا رضصتنت
ناو ،ا˘هر˘ي˘ضصم ر˘ير˘ق˘تو ة˘ير˘ح˘˘لا ل˘˘ي˘˘ن
بع˘ضشل˘ل نا˘ف˘ي˘ل˘ح ة˘ير˘ح˘لاو را˘ضصت˘ن’ا
نمزلا لاط امهم ةلاحم ’ ينيطضسلفلا
بعضشلا ةياهنلا يف لانيضسف ،رضصق ما
ي˘ف م˘ع˘ن˘˘يو ه˘˘ت˘˘ير˘˘ح ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ضسل˘˘ف˘˘لا
ني˘ط˘ضسل˘ف بع˘ضش و˘ه ا˘هو ،لÓ˘ق˘ت˘ضس’ا
ى˘ت˘مو ن˘يا كرد˘يو فر˘ع˘ي ل˘ضضا˘ن˘˘م˘˘لا

ة˘ير˘ح˘لا ة˘كر˘ع˘م ي˘ف ى˘ضضم˘ي ف˘ي˘˘كو
تف˘ل˘ت˘خا ا˘م˘ه˘م˘ف ،ر˘ي˘ضصم˘˘لا ر˘˘ير˘˘ق˘˘تو
تا˘˘˘˘˘مز’ا تد˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ضشاو فور˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘لا

ة˘˘ي˘˘ف˘˘ضصت˘˘لا تار˘˘ماؤو˘˘م تد˘˘˘عا˘˘˘ضصتو
ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا بع˘ضشلا ق˘˘ح˘˘ب ل’ذإ’او
اندعوم ناف ةكلح مÓظلاو ليللا دتضشاو
سسم˘ضش قور˘ضشو ح˘ب˘ضصلاو ر˘ج˘ف˘لا ع˘˘م
رار˘˘حأ’او را˘˘ضصت˘˘ن’ا ةدارإا˘˘ب ة˘˘ير˘˘ح˘˘˘لا
سضوخيل ينيطضسلفلا بعضشلا يضضمي

ةيضضقلا ةلادعب ناميإ’او ةيرحلا كراعم
ينطولا هعورضشم ىلع ظافحلا لجا نم
ةلودلا ةماقإاو ةير˘ح˘لا ل˘ي˘نو يرر˘ح˘ت˘لا
سسد˘ق˘لا ا˘ه˘ت˘م˘ضصا˘عو ة˘ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘ضسل˘˘ف˘˘لا
.فيرضشلا

دعي مل مويلا ينيطضسلفلا توضصلا نا
ط˘˘ضسو ن˘˘م جر˘˘خ ل˘˘ب ا˘˘ت˘˘فا˘˘خ ا˘˘تو˘˘ضص
ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف ءا˘م˘˘ضس ي˘˘ف يود˘˘ي˘˘ل  م˘˘ل’ا
ةد˘حو ل˘جا ن˘م تا˘فا˘ضسم˘لا قر˘ت˘˘خ˘˘ي˘˘ل
ة˘مو˘كح ةر˘ماؤو˘م˘ل يد˘ضصت˘لاو ا˘ن˘ب˘ع˘˘ضش
ةينيطضسلفلا يضضار’ا ةقرضسو لÓتح’ا

ةيكيرم’ا نرقلا ة˘ق˘ف˘ضص تا˘ط˘ط˘خ˘مو
ي˘ف ا˘ن˘ت˘ي˘ضضقو ا˘ن˘ب˘ع˘˘ضش تل˘˘خدا ي˘˘ت˘˘لا

نطولاو ةيضضقلا يل˘ع ر˘مآا˘ت˘لا تا˘ها˘ت˘م
نم ينيطضسلفلا بعضشلا ءانبا نامرحو
لضصاوت ر˘ب˘ع ةا˘ي˘ح˘لا تا˘مو˘ق˘م ط˘ضسبا
ناود˘˘ع˘˘لاو ة˘˘ع˘˘ضشب˘˘لا ع˘˘م˘˘ق˘˘لا لا˘˘م˘˘عا
ة˘ل˘ضصاو˘مو ر˘م˘˘ت˘˘ضسم˘˘لا ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘ضس’ا
ىل˘ع ةرر˘كت˘م˘لا ة˘ي˘مو˘ي˘لا تاءاد˘ت˘ع’ا
مئاقلا عقاولا ريغتل ةينيطضسلفلا ندملا

ة˘ن˘م˘˘ي˘˘ه˘˘لا سضر˘˘فو لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ةدا˘˘عإاو
ةينيطضسلفلا ندم˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘ضس’ا

درجم ىلا ةينيطضسلفلا ةطلضسلا ليوحتو
بح˘˘˘ضس لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘ح˘˘˘˘م ةرادا
سضر˘فو ا˘ه˘ل˘م˘ع ة˘قا˘عإاو تا˘ي˘حÓ˘ضصلا
ايلام اهتر˘ضصا˘ح˘مو ا˘ه˘ي˘ل˘ع تا˘بو˘ق˘ع˘لا

ةينيطضسلفلا ةلودلا ةماقا عنمل ايضسايضسو
قارت˘خا ي˘ف ناود˘ع˘لا ي˘ف رار˘م˘ت˘ضس’او
.ةيلودلا نيناوقلا لكل حضضاف
ةضضافت˘ناو ةرو˘ث تق˘ل˘ط˘نا راو˘غ’ا ن˘م
بع˘˘˘˘ضشل˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘مار˘˘˘˘كلاو را˘˘˘˘ضصت˘˘˘˘˘ن’ا
توضصلا ولعيلو ميظع˘لا ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا
رار˘ح’ا ءا˘ن˘با تو˘ضص ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ضسل˘˘ف˘˘لا

قوقحلاب ةبلاطملا لجا نم ءافرضشلاو
ةضضافتنا يف رارمتضس’او ةين˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا
ريرقتو ةلقتضسملا ةين˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا
تا˘ط˘ط˘خ˘˘م˘˘ل يد˘˘ضصت˘˘لاو ر˘˘ي˘˘ضصم˘˘لا
عضضوو هئÓمعو هتار˘ماؤو˘مو لÓ˘ت˘ح’ا

قو˘ق˘ح˘لا ى˘˘ل˘˘ع لوا˘˘ط˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل د˘˘ح
رارح’ا توضص ولعيضسو ةي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا

ءانبا فتهيو نيط˘ضسل˘ف لا˘ط˘با ءا˘فر˘ضشلا
د˘حاو تو˘ضصب ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘˘لا بع˘˘ضشلا

تضشاع ة˘ي˘بر˘ع ةر˘ح ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف تضشا˘ع
سسدقلاو ةلق˘ت˘ضسم˘لا ة˘لود˘لا ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف
بلق نمو قدانخلا بلق نم .اهتمضصاع
تقلطنا ا˘ن˘ب˘ع˘ضش ةا˘نا˘ع˘م ن˘مو ثد˘ح˘لا
ةروث ةرضصاعم˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا ةرو˘ث˘لا
ةرو˘ط˘ضسا تنا˘كو ،ن˘˘ي˘˘ط˘˘ضسل˘˘ف بع˘˘ضش
ةروث ةينيطضسلف˘لا ةرو˘ث˘لا ا˘ه˘نا ر˘ضصع˘لا
ا˘ناو˘ن˘ع تنا˘ك ةرو˘ث ءا˘فر˘ضشلاو رار˘ح’ا
هحافك ةريضسمو ين˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا بع˘ضشل˘ل
لجا نم ءادهضشلا اهلÓخ طقضس ةينطولا
اهتدا˘ق ةر˘ي˘خ تمد˘قو ا˘ن˘فاد˘ها ق˘ي˘ق˘ح˘ت
لÓقتضس’او ةيرحلا برد ىلع ءادهضش
ل˘ضصاو˘ت˘ت لا˘ي˘ج’ا ي˘ه ا˘هو ،حا˘ف˘˘كلاو
ةيرحلا ل˘ي˘ن ل˘جا ن˘م ة˘نا˘م’ا ل˘م˘ح˘تو
توضصلا نو˘كي˘ضسو ،ر˘ي˘ضصم˘لا ر˘ير˘ق˘تو
ىو˘ق’ا و˘ه ا˘م˘ئاد ر˘ح˘لا ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘˘لا

قيقحت ىلع رداقلاو دحاولاو دحوملاو
.ةلماكتملا ةينطولا انفادها

بعضش ةب˘ي˘ب˘ح˘لا ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف بع˘ضش نا
نوكن نا ىلا علطتي ةيحضضتلاو ءاطعلا
باهر’ا نع اديعب حيحضصلا هاجت’ا يف
ةروضص هيوضشتو ةروثلا ةقرضسو لتقلاو
يف عورضشملا قحلا بحاضص ينيطضسلفلا
ل˘كل يد˘ضصت˘˘لاو ه˘˘ن˘˘طو ن˘˘ع عا˘˘فد˘˘لا
ناو ،هدوجو دضض كاحت يتلا تارماؤوملا

مويلا ةينيطضسلف˘لا ة˘ي˘ضضق˘لا هد˘ه˘ضشت ا˘م
ديحوت ةرورضض يلا انعفدت تامزا نم
عامج’ا نع جرخي نم ةبراحمل دوهجلا
قيقحت ماما ةبقعلا لكضشيو ينيطضسلفلا
تو˘ضص و˘ل˘ع˘ي˘ل ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا م˘˘ل˘˘ح˘˘لا
تيغاوط دضض نيطضسلف بعضش ةضضافتنا
ة˘ير˘ح˘لا ءاد˘عا ن˘ي˘ي˘˘با˘˘هرإ’او ر˘˘ضصع˘˘لا

ءادهضشلا بعضش لضضانملا انبعضش ءادعأاو
يف ةيو˘ق ة˘يود˘م ا˘ه˘ن˘ل˘ع˘ن˘لو ،رار˘حأ’او
ةر˘ح ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف تضشا˘ع ءا˘م˘ضسلا نا˘ن˘˘ع
توضص قوف ولعي توضص ’و ةيبرع
قوف ولعي توضص ’ نيطضسلف بعضش

.ةينيطضسلفلا ريرحتلا ةمظنم توضص
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لماك ي˘كر˘ي˘مأا م˘عد˘بو لÓ˘ت˘ح’ا نإا
مضضل هططخ ذيفنت يف نمزلا قباضسي
ديعضصتو ةلتحملا انضضرأا نم ىقبت ام
سسدقلا ة˘ن˘يد˘م د˘يو˘ه˘ت ي˘ف ه˘تاءار˘جا

ءا˘ن˘بو ي˘ضضارأ’ا ى˘ل˘ع ءÓ˘ي˘˘ت˘˘ضس’او
نم لينلا ت’واحمو تانطوتضسملا
لمع سضيوقتو ةينيطضسلف˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا
ةفاضضإا ةينيطضسلفلا ةينطولا ةطلضسلا

باهرإاو لاقت˘ع’ا م˘ئار˘ج رار˘م˘ت˘ضس’
لاقتعاو تامادعإ’او ني˘ن˘طو˘ت˘ضسم˘لا
سضرفو ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا بع˘ضشلا ءا˘ن˘با
ةكرح نم دحلل ةيليئارضس’ا زجاوحلا
ناودعلا ةضسراممو ندملا نيب كرحتلا
قو˘ق˘˘ح˘˘لا ة˘˘قر˘˘ضسو ي˘˘نا˘˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘ضس’ا

هذه لك نأاو ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا سضرأ’او
ةيباهر’ا تاضسرام˘م˘لاو تا˘ضسا˘ي˘ضسلا
كضشل˘ل ’ا˘ج˘˘م عد˘˘ي ’ ا˘˘م˘˘ب سسكع˘˘ت
ى˘˘ل˘˘ع لÓ˘˘ت˘˘ح’ا ة˘˘مو˘˘˘كح رار˘˘˘ضصإا

ة˘لود˘لا ي˘ضضارأا لÓ˘ت˘˘حا ة˘˘ل˘˘ضصاو˘˘م
وح˘ن ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا ر˘جو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا
.ديعضصتلاو روهدتلا نم ديزملا
لضصاوت لازت ’ لÓتح’ا تاطلضس نإا

دضض ةيجمهلا ةيناودع˘لا ا˘ه˘تا˘ضسا˘ي˘ضس
ريغ ديعضصت˘ب ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا بع˘ضشلا

ةرادإ’ا عم رضشابم فلاحتو قوبضسم
سسي˘˘ئر˘˘لا نÓ˘˘عإا ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘كير˘˘˘مأ’ا
مÓضسلا ةط˘خ˘ب فر˘ع˘ي ا˘م ي˘كير˘مأ’ا
ماع رياني يف ةيليئارضسإ’ا‐ ةيكيرمأ’ا

ًايبرع ةضضوفر˘م˘لاو ة˘ناد˘م˘لا9102
˘˘مو˘˘ي˘˘لا ثد˘˘ح˘˘ي ا˘˘م كلذو ًا˘˘˘ي˘˘˘لودو
مضضل اهتاططخ˘م ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ة˘ل˘ضصاو˘م˘ب
ة˘ف˘ضضلا ي˘ضضارأا ن˘م ة˘˘ع˘˘ضساو ءاز˘˘جأا
عقاولا رييغت فدهب ةلتحملا ةيبرغلا
ةلوليحللو يفارغميد˘لاو ي˘فار˘غ˘ج˘لا
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف ة˘لود ة˘ما˘˘قإا نود
ىلإا7691 وينوي نم عبارلا دودح
ةنيدم ىلع اه˘تر˘ط˘ي˘ضس ما˘كحإا بنا˘ج
رار˘م˘ت˘ضساو ا˘˘ه˘˘تا˘˘ضسد˘˘ق˘˘مو سسد˘˘ق˘˘لا
.ةزغ عاطقل يليئارضس’ا راضصحلا
هتدايقو ين˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا بع˘ضشلا ف˘ق˘ي
سسا˘ب˘ع دو˘م˘ح˘م سسي˘ئر˘لا˘ب ة˘˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م
يندر’ا فقوملاب احلضستمو اموعدم
ةهجاو˘م˘ب د˘حاو قد˘ن˘خ ي˘ف م˘ضسا˘ح˘لا
ي˘˘ت˘˘لا ع˘˘يرا˘˘˘ضشم˘˘˘لاو تار˘˘˘ماؤو˘˘˘م˘˘˘لا

يفو ينيطضسلفلا دو˘جو˘لا فد˘ه˘ت˘ضست
انبعضش ريها˘م˘ج ف˘ت˘ل˘ت ه˘ضسف˘ن تقو˘لا
ةمظنم لوح ةيضسايضسلا اهفايطا لكب
ل˘ث˘م˘م˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘˘لا ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا
زواجتل ان˘ب˘ع˘ضشل د˘ي˘حو˘لاو ي˘عر˘ضشلا

ا˘ن˘ت˘ي˘ضضق خ˘يرا˘ت ن˘م ة˘ل˘حر˘م˘˘لا هذ˘˘ه
ءا˘ه˘نإ’ لا˘ضضن˘لا ةر˘ي˘ضسم ة˘ل˘ضصاو˘˘مو
ةدوعلاو ري˘ضصم˘لا ر˘ير˘ق˘تو لÓ˘ت˘ح’ا
ةل˘ق˘ت˘ضسم˘لا ا˘ن˘ت˘لود ة˘ما˘قإاو ا˘ن˘ب˘ع˘ضشل
.سسدقلا ةنيدم اهتمضصاعو
ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا ذ˘خ˘ت˘ي˘ل تقو˘لا نا˘ح د˘ق˘ل
ايل˘م˘ع ا˘ف˘قو˘م ه˘تا˘ضسضسؤو˘مو ي˘لود˘لا
يتلا ةيليئارضسإ’ا ةضسايضسلل يدضصتلل
مدع نم ديزم ىلا ةقطنملا رجتضس
بب˘˘ضسب ى˘˘˘ضضو˘˘˘ف˘˘˘لاو رار˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ضس’ا
سضرأ’ا مضضب ةيناطيتضس’ا اهعامطأا
نم ا˘ن˘ب˘ع˘ضش نا˘مر˘حو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا

دحت يف فرضصتلل ةلباقلا ريغ هقوقح
تارار˘قو ي˘لود˘لا نو˘نا˘ق˘ل˘˘ل خرا˘˘ضص
قلعتي ام ة˘ضصا˘خ ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘عر˘ضشلا
لÓتح’ا رخضسي يتلا سسدقلا ةنيدمب
ينوناقلا عضضولا ريي˘غ˘ت˘ل ه˘تا˘ي˘نا˘كما

ةنيدملل مئاقلا ع˘ضضو˘ل˘ل ي˘خ˘يرا˘ت˘لاو
.ةضسدقملا

ةيلودلا تاهجلا نم بولطم لعلو
ل˘خد˘ت˘لا˘ب هرار˘حأاو م˘لا˘ع˘لا سسئا˘ن˘كو
ع˘يور˘ت˘لا ل˘ضسل˘ضسم ف˘قو˘ل ل˘˘جا˘˘ع˘˘لا

ه˘ضسرا˘م˘ي يذ˘لا سشط˘ب˘لاو با˘هرإ’او
فادهتضساو انبعضش ءانبأا دضض لÓتح’ا

ة˘ي˘ح˘ي˘ضسم˘لا ة˘ي˘مÓ˘ضسإ’ا ه˘تا˘ضسد˘ق˘˘م
ةينطولا هزو˘مر لا˘ق˘ت˘عاو ة˘ق˘حÓ˘مو
ةدارإا رضسكل هنم ةلواحم يف ةينيدلاو
هضضرأا ىل˘ع ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘لا دو˘م˘ضصلا

ة˘يرا˘م˘ع˘ت˘ضس’ا ه˘ع˘يرا˘ضشم ذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘تو
درلاب يلود˘لا ن˘م’ا سسل˘ج˘م و˘عد˘نو
نم ررحتلاو لÓتح’ا تاكاهتنا ىلع
نوناق˘لا مار˘ت˘حاو ي˘كير˘م’ا و˘ت˘ي˘ف˘لا
ةيلودلا ة˘ي˘عر˘ضشلا تارار˘قو ي˘لود˘لا
ينيطضسلفلا بعضشلا قح لفكت يتلا
سشي˘ع˘لاو ه˘تدو˘عو هر˘ي˘ضصم ر˘ير˘ق˘ت˘˘ب
ا˘ه˘ت˘م˘ضصا˘ع˘ب ةدا˘ي˘ضسلا تاذ ه˘ت˘˘لود˘˘ب
ة˘ي˘ل˘ع˘ف تاو˘ط˘خ˘ب ا˘ب˘لا˘ط˘م سسد˘˘ق˘˘لا

ذيفنت عنمل اهيلع تابوقع سضرفو
.ةلتحملا انضضرأ’ مضضلا تاططخم

لمعلا ةيمهأا اينيطضسل˘ف بو˘ل˘ط˘م˘لاو
ة˘ي˘ب˘ع˘ضشلا ة˘موا˘ق˘لا نا˘ج˘ل ل˘ي˘ع˘ف˘˘تو
ةمئاقلا تاو˘عد˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘تو ةد˘حو˘م˘لا

تحت فضصلا ديحوتو ماضسقن’ا ءاهنإ’
ةينيطضسلفلا ريرحتلا ةم˘ظ˘ن˘م ة˘ل˘ظ˘م
انبعضشل دي˘حو˘لاو ي˘عر˘ضشلا ل˘ث˘م˘م˘لا
ة˘قد˘ح˘˘م˘˘لا ر˘˘طا˘˘خ˘˘م˘˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل
ىلع ديكأات˘لاو ي˘ن˘طو˘لا ا˘ن˘عور˘ضشم˘ب
ةدا˘ي˘ق˘لا ف˘ل˘خ فا˘ف˘ط˘ضص’ا ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا
امل يدضصتلا راطإا يف ةينيطضسلفلا
ة˘ي˘كر˘ي˘مأ’ا نر˘ق˘لا ة˘ق˘ف˘˘ضصب فر˘˘ع˘˘ي
ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘ضسإ’ا م˘˘ضضلا تا˘˘ط˘˘ط˘˘خ˘˘مو
اذهل ريدقتلاو ةي˘ح˘ت˘لا ل˘كب مد˘ق˘ت˘نو
ريهامجلا كل˘تو ي˘لو˘ط˘ب˘لا دو˘م˘ضصلا
يتلاو راضصتن’ا ةعناضص ةينيطضسلفلا

لÓتحÓل ا˘ه˘ضضفر ن˘ع ر˘ب˘ع˘ت˘ل تب˘ه
بع˘˘ضشلا دو˘˘م˘˘ضصل ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘كف
ه˘قو˘ق˘ح ن˘ع ه˘عا˘فدو ي˘ن˘ي˘ط˘ضسل˘ف˘˘لا

هرارضصإاو هتاضسدقمو هتيوهو هضضرأاو
ديضسجتب ءادهضشلا ملح قيقحت ىلع
ل˘ما˘ك ى˘ل˘ع ةدا˘˘ي˘˘ضسلا تاذ ا˘˘ن˘˘ت˘˘لود
.ينيطضسلفلا بارتلا

ةيليئإرشس’إ عشسوتلإو مشضلإ تإرمإؤوم هجإوت نيطشسلف
ةينيطسسلفلإ حابسصلإ ةديرج ريرحت صسيئر /نيطسسلف يف ةنسسحلإ ايإونلإ ريفسس / ةودقلإ  يرسس  : ملقب ^
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   كرتسشملإ ريطأاتلإو نيوكتلإو ثحبلإ تلاجم يف

ةشسبتب ةلإدعلإ عاطقو يشسبتلإ يبرعلإ ةعماج نيب نواعت ةيقافتإ
رقمب ةعلدوب رامع روسسيفوربلإ اهريدم يف ةلثمم ةسسبتب يسسبتلإ يبرعلإ خيسشلإ ةعماج إرخؤوم تمربأإ

كرتسشملإ ريطأاتلإو نيوكتلإ ،ثحبلإ تلاجم يف ةلإدعلإ عاطق عم نواعتو لدابت ةيقافتإإ ،ةيرإدإلإ ةمكحملإ
نيفرطلإ نيب ةيرود تاعامتجإ عيقوتلإ ةيلمع بقعيسسو نيعاطقلإ تإراطإإ تإراهمو تإربخ نم ةدافتسسلإ إذكو

راطإإ يف إذهو عمتجملإو نيعاطقلل ةمدخ ةيقافتإلإ هذهب ةسسسسؤوملإ لدابتلإو نواعتلإ ةقÓع ةيمنت فدهب
 .ةيلولإ ىوتسسم ىلع صضعب عم اهتاقÓعل إزيزعتو ،يجراخلإ اهطيحم ىلع تإرإدإلإ حاتفنإ

لترلإ بيسصنت
ةحفاكمل كرحتملإ

تاباغلإ قئإرح
ةيعإرزلإ ليسصاحملإو

 عاقعقلإ جفب
ةيامحلا ةيريدم تبّضصن امك
لترلا ةضسبت ةي’ول ةيندملا
قئارح ةح˘فا˘كم˘ل كر˘ح˘ت˘م˘لا
ل˘˘ي˘˘ضصا˘˘ح˘˘م˘˘لاو تا˘˘با˘˘˘غ˘˘˘لا
ىو˘˘ت˘˘ضسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘عارز˘˘لا
جفب38 مقر ينطولا قيرطلا
اذه نمضضيضس نيأا ،عاقعقلا
ةدتمملا ةرتفلا لÓخ لترلا
نم ربوتكأا رهضش ةياغ ىلإا
دا˘م˘˘خإ’ ع˘˘ير˘˘ضسلا ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا
هذه تءاجو ،ةيباغلا قئارحلا
ةل˘م˘ح˘ل ة˘ل˘ضصاو˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

تا˘با˘غ˘لا ق˘ئار˘˘ح ة˘˘ح˘˘فا˘˘كم
ةنضسل ةيعارزلا ليضصاحملاو
،ةي’ولا م˘ي˘ل˘قإا ر˘ب˘ع0202
جمانرب عضضو ىلإا ةفاضضإ’اب
يد˘˘ضصت˘˘˘ل˘˘˘ل لا˘˘˘ع˘˘˘ف ي˘˘˘ن˘˘˘مأا

اذ˘هو ،ق˘ئار˘ح˘لا ة˘˘ح˘˘فا˘˘كمو
ثراوكلا يف رثكأا مكحتلل
بنجتلو قئارحلل ةيع˘ي˘ب˘ط˘لا
يباغلا ءاطغلا يف رئاضسخلا

م˘˘˘˘˘ت ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك ،ي˘˘˘˘˘عارز˘˘˘˘˘˘لاو
تاحورضش ميدقت ةبضسان˘م˘لا˘ب
ىلعو ةيل˘ح˘م˘لا تا˘ط˘ل˘ضسل˘ل
يذ˘لا ة˘ي’و˘لا ي˘لاو ا˘ه˘˘ضسأار
،لترلا بيضصنت ىلع فرضشأا

ىلع ةلضصوح ميدقت مت امك
سضرعمو تÓخدتلا فلتخم
لمعتضسملا داتعلا ف˘ل˘ت˘خ˘م˘ل
تا˘با˘˘غ˘˘لا ق˘˘ئار˘˘ح ة˘˘ضصا˘˘خو
املع ،ةيعارزلا ليضصاحملاو
ةي’ول ةيباغ˘لا ة˘حا˘ضسم˘لا نأا
000112 ـب ةردقملاو ةضسبت

000083و تا˘با˘˘غ را˘˘ت˘˘كه
رد˘˘ج˘˘تو .ءا˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ح را˘˘˘ت˘˘˘كه
كرحتملا لترلا نأا ةراضش’ا
تا˘با˘غ˘لا ق˘ئار˘ح ة˘ح˘فا˘كم˘˘ل
ة˘˘ي˘˘عارز˘˘لا ل˘˘ي˘˘ضصا˘˘ح˘˘م˘˘لاو
ني˘ب ن˘م د˘ع˘ي ة˘ضسب˘ت ة˘ي’و˘ل
ى˘ل˘ع ا˘كر˘ح˘˘ت˘˘م Ó˘˘تر56
.ينطولا ىوتضسملا

مركي ةسسبت ديربو..
ةقباسسم يف لئإوألإ

ةباتكل لافطألإ
 لئاسسرلإ

د˘˘˘˘ير˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ةد˘˘˘˘˘حو تمر˘˘˘˘˘ك
ة˘˘˘ضسب˘˘˘ت˘˘˘ب تÓ˘˘˘ضصاو˘˘˘م˘˘˘لاو
ن˘˘ي˘˘كرا˘˘ضشم˘˘لا ذ˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘˘ق˘˘با˘˘ضسم˘˘لا ي˘˘˘ف سسم˘˘˘خ˘˘˘لا
ة˘با˘ت˘كل لا˘ف˘طأÓ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ةي’و نع نيلثمم لئاضسرلا

ايونضس اهمظنت يتلاو ةضسبت
تÓضصاوملاو ديربلا ةرازو
ة˘˘ي˘˘كل˘˘ضسÓ˘˘لاو ة˘˘ي˘˘˘كل˘˘˘ضسلا

،ةنمقرلاو تاّيجولو˘ن˘ك˘ّت˘لاو
ةيبرتلا ةرازو ع˘م نوا˘ع˘ّت˘لا˘ب
ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘ضشأاو ،ة˘˘ّي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا
ر˘يد˘م ي˘م˘ير˘ك˘ّت˘˘لا ل˘˘ف˘˘ح˘˘لا
تÓ˘˘˘ضصو˘˘˘م˘˘˘لاو د˘˘˘˘ير˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘كل˘˘ضسÓ˘˘لاو ة˘˘ّي˘˘˘كل˘˘˘ضسلا
،ه˘عا˘ط˘ق تارا˘طإا رو˘˘ضضح˘˘ب
ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ءا˘ي˘لوأا بنا˘ج ى˘لإا
تاذ دا˘˘˘فأاو ،ن˘˘˘ي˘˘˘مر˘˘˘˘كم˘˘˘˘لا
ةحوتفم ةقباضسملا نأا ريدملا
زوا˘ج˘ت˘ت ’ ن˘يذ˘لا لا˘ف˘طأÓ˘ل
اماع رضشع ةضسمخلا مهرامعأا
ةيمنتو لفطلا فيقثت فدهب
،ةباتكلاو ملعتلا يف هتاردق
،ةعلاطملا ى˘ل˘ع ه˘ع˘ي˘ج˘ضشتو
ةقباضسملا نأا ركذلاب ريدجو

رهضش لÓخ اهنع نÓعإ’ا مت
ناونع تح˘ت0202 يرفي˘ف
سصخضش ىلإا ةلاضسر بتكأا »
ملاعلا نع اهيف هثّدحت غلاب
اذهو ،«ايلاح هيف سشيعن يذلا
رئازجلا ةكراضشمل ادادعتضسا
ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا ة˘˘ق˘˘با˘˘ضسم˘˘لا ي˘˘˘ف
،لئاضسر˘لا ة˘با˘ت˘كل لا˘ف˘طأÓ˘ل
ة˘˘ع˘˘ضسا˘˘ت˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘خ˘˘ضسن ي˘˘˘ف
ا˘ه˘م˘ظ˘ن˘ي ي˘ت˘لا ن˘ي˘ع˘˘برأ’او
 .يملاعلا يديربلا داحت’ا

ىلوألإ ةجردلإ نم لظ ةقطنم اهلعج امم صصئاقنلإ نم ريثكلإ يناعت
 ةيلحملإ ةيمنتلل يلك بايغ..لجيجب تإروهطلإ ةقطنم ناكشس
تاروهطلا ةقطنم ناكضس سشيعي
لجيج ةيدلب مي˘ل˘قإا ي˘ف ة˘ع˘قاو˘لا

ا˘ي˘ل˘ك ا˘با˘ي˘غو ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ةا˘نا˘ع˘م
عيراضشملاو ةي˘ل˘ح˘م˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ل˘ل
ـب ’إا دعبت ’ يتلا يهو ،ةيدلبلا

ةي’ولا ةمضصاع نع رتموليك4
لظ ةقطنم اهلعج امم ،لجيج
ريثكلا ببضسب ىلوأ’ا ةجردلا نم
زر˘˘بأا با˘˘ي˘˘غو سصئا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ن˘˘˘م
اهضسأار ىلع ةايحلا تايرورضض
نا˘كضس ي˘˘نا˘˘ع˘˘ي ثي˘˘ح ،ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا
لقنلل يلك بايغ نم ةقطنملا

را˘˘غ˘˘ضصلا لا˘˘ف˘˘˘طأ’ا ة˘˘˘ضصا˘˘˘خو
ءاتضشلا لضصف يف نيضسردمتملا
تافاضسم عط˘ق˘ل نور˘ط˘ضضي ن˘يأا

قاحتلإÓل لجرأ’ا ى˘ل˘ع ة˘ل˘يو˘ط
امو ابايإاو اباهذ ةضساردلا دعاقمب
ى˘˘ل˘˘ع ةرو˘˘ط˘˘خ ن˘˘م ه˘˘˘ل˘˘˘كضشي

مهتدو˘ع ءا˘ن˘ثأا ة˘ضصا˘خ ،م˘ه˘تا˘ي˘ح
قيرطلا نوك ةضسردملا نم ءاضسم
عقيو ةراملاو ناكضسلا نم يلاخ
عراز˘مو جور˘م فا˘ف˘˘ضض ى˘˘ل˘˘ع
م˘˘غرو ،نا˘˘كضسلا ن˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘خ
ةرركتم˘لاو ةر˘ي˘ث˘كلا ىوا˘كضشلا

،لقن˘ل˘ل ل˘كضشم دا˘ج˘يإا ل˘جأا ن˘م
نيلقانلا نم ديدعلا بلط مغرو
طخلا اذه ىلع لمعلا ةضصخرل
لباقي هنأا ’إا لقنلا ةيريدم نم
ط˘ضسو ،ةر˘م ل˘ك ي˘ف سضفر˘˘لا˘˘ب

،ةيدلبلا تاطلضسلل يلك تمضص
اه˘ع˘ط˘ق˘ي ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نأا م˘غر˘لا˘ب

ينب ة˘ير˘ق ها˘ج˘تإا˘ب يد˘ل˘ب ق˘ير˘ط
ابونج سسواق ةيدلبل ةعباتلا دمحأا

ةفاضضإ’اب ،’امضش لجيج ةيدلبو
زاغلا بايغ لكضشم ىلإا اضضيأا
ةقطنملا ديوزت مدعو يعيبطلا
رمي يضسيئرلا بوبنأ’ا نأا مغر هب
ميدقت مت دقو مهلازانم ةاذاحمب
يعيبطلا زاغلاب مهديوزتب دوعو
جاردأا تب˘هذ دو˘عو˘لا ل˘ك ن˘˘كل
نا˘كضس ر˘ط˘ضضي ثي˘˘ح ، حا˘˘ير˘˘لا
رثكأا يضشملا ىلإا ءاتضش ةقطنملا

هاجتإاب ءاوضس تارتموليك4 نم
ةيدلب هاجتإاب وأا دمحأا ينب ةيرق
زاغلا تاروراق نع اثحب لجيج

ي˘ف ةر˘ي˘ب˘ك ةرد˘ن فر˘ع˘ت ي˘ت˘لاو
’و ،جو˘˘ل˘˘ث˘˘لاو ءا˘˘ت˘˘ضشلا ل˘˘ضصف
لب ،طقف ان˘ه ةا˘نا˘ع˘م˘لا ف˘قو˘ت˘ت

رام˘لا ي˘ئا˘بر˘ه˘كلا را˘ي˘ت˘لا ى˘ت˘ح
ادج فيعضض رايت ةقطنملا ىلع
كÓهتضسإ’ا مجح يفوتضسي ’و
م˘غر تÓ˘ئا˘˘ع˘˘ل˘˘ل ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا
ة˘كر˘ضشل ةرر˘كت˘˘م˘˘لا ىوا˘˘كضشلا
ةر˘م ل˘ك ي˘ف ي˘ت˘لاو زا˘غ˘ل˘نو˘ضس
ثيح رايت˘لا ةد˘ضش سسا˘ي˘ق˘ل ي˘تأا˘ت
مغر ،طقف طلوف571 ب ردق
ةقطنملل يقيقحلا كÓهتضسإ’ا نأا
هنأا ثيح ،ريثكب ةدضشلا هذه قوفي
ف˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘˘ت ةورذ˘˘˘˘لا تقو ي˘˘˘˘ف
ل˘كو تا˘جÓ˘ث˘لاو تا˘ف˘ي˘˘كم˘˘لا
ةقاطلا كل˘ه˘ت˘ضست ي˘ت˘لا تاودأ’ا
’ ن˘كل ،را˘ي˘ت˘لا ف˘ع˘ضض بب˘˘ضسب

نآ’ا ى˘ت˘ح يدا˘˘ن˘˘ت ن˘˘م˘˘ل ةا˘˘ي˘˘ح
نم اعرد او˘قا˘ضض د˘ق˘ف م˘ه˘ب˘ضسح
’و ،نآ’ا ىتح ةبذاكلا دوعولا
دحلا اذه دنع ةا˘نا˘ع˘م˘لا ف˘قو˘ت˘ت
ةيويحلا تابلطتملا زربأاف طقف
فر˘ضصلا يرا˘ج˘م˘ف ،ة˘˘مد˘˘ع˘˘ن˘˘م
نآ’ا ى˘ت˘˘ح د˘˘جو˘˘ت ’ ي˘˘ح˘˘ضصلا
ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م˘˘لا مد˘˘ق ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب
ن˘م ة˘ل˘يو˘ط دو˘ق˘ع˘ل ا˘ه˘نا˘˘كضسو
ر˘ط˘ضضي ثي˘˘ح  ،كلا˘˘ن˘˘ه ن˘˘مز˘˘لا
مهيراجم فيرضصت ىلإا ناكضسلا
ةاناعم طضسو ،ةيديلقتلا ةقيرطلاب

يف عقت ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا نأا˘كو ةر˘ي˘ب˘ك
او˘˘م˘˘ئ˘˘ضس ثي˘˘ح ،ة˘˘ي’و˘˘لا لا˘˘غدأا
نم ةف˘ئاز˘لا دو˘عو˘لاو ة’ا˘ب˘مÓ˘لا
،ةرم لك يف ةيد˘ل˘ب˘لا تا˘ط˘ل˘ضسلا

ةفقو ارخؤوم اومظ˘ن د˘ق˘ف ه˘ي˘ل˘عو
،ة˘ي’و˘لا ر˘ق˘م ما˘مأا ة˘ي˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حا

ايضصخضش يلاولا ةاقÓمب نيبلاطم
ا˘م ن˘ع ةرو˘˘ضصلا ي˘˘ف ه˘˘ع˘˘ضضوو
داجيإا ةرورضضو مهتقطنم هيناعت

،مهلكاضشمل ةيئاهنو ةيردج لولح
طقفو مويلا ةديلو تضسيل اهنأ’
نمزلا نم دوقعل مهعم تضشاع لب
مهدافحأاو مهد’وأ’ نوديري ’و
يتلا سشي˘ع˘لا ةوا˘ق˘ضش او˘ضشي˘ع˘ي نأا

.مهدادجأاو مهءابأا اهوضشاع
ميهإرب.ع

ةعاق ريفوتو ءابرهكلاب مهطبر رإرغ ىلع
ةيفيرلإ كلاسسملإ ةئيهتو جÓع

ةليشسملإ يف رماع يديشسب ةيريشسول ناكشس
 ةيومنت عيراششمب نوبلاطي

ةيريضسول ةقطنم ناكضس ،بلاط
ةيدلب زكرم برغ بونج51
،ة˘ل˘ي˘ضسم˘لا ي˘ف ر˘ما˘˘ع يد˘˘ي˘˘ضس
ةيلحملاو ة˘ي˘ئ’و˘لا تا˘ط˘ل˘ضسلا

ن˘ي˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا ن˘˘ي˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لاو
ديضسجتب ،ةلوؤوضسملا تاهجلاو
ع˘قو˘لا سضرأا ى˘ل˘ع م˘ه˘ب˘لا˘ط˘˘م
ةراضشإا يف دجلا لمحم اهذخأاو
تا˘ه˘ج˘˘لا سضع˘˘ب بعÓ˘˘ت ى˘˘لإا
ة˘ير˘ي˘ضسو˘ل ي˘لا˘هأا ت’ا˘غ˘ضشنا˘ب
05 نم د˘يزأا ا˘ه˘ب ن˘ط˘ق˘ت ي˘ت˘لا

˘ما˘ج نا˘كضسلا ىد˘˘بأاو ،ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع
تا˘˘جر˘˘خ بب˘˘˘ضسب م˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ضضغ
لÓخ نم نييلحملا نيبختنملا

ا˘ت˘ضش ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ب تÓ˘ئا˘ع ط˘بر
ىلع ةيفيرلا ءابرهكلا ةكبضشب
م˘ت ا˘مد˘ع˘ب ،م˘ل˘ك80 ة˘فا˘˘ضسم
ايئابرهك ادومع66 سصيضصخت
يف ،ةيريضسول ةقطنم ناكضسل

ةيضصولا تاهجلا تنثتضسا نيح
ةلئاع04 نم ديزأا اهتجمرب يف
ءا˘˘بر˘˘ه˘˘كلا ة˘˘كب˘˘ضشب ط˘˘بر˘˘ل˘˘ل
يلاهأا اهرظتنا يت˘لاو ،ة˘ي˘ف˘ير˘لا
ءارج4002 ذ˘ن˘م  ة˘ير˘ي˘ضسو˘˘ل

يدلبلا يبعضشلا سسلجملا دوعو
ع˘ن˘م˘ب او˘˘ما˘˘ق نا˘˘كضسلا ،كاذ˘˘نآا
لاغضشأا ةل˘ضصاو˘م ن˘م لوا˘ق˘م˘لا

ىتح ،ءابرهكلاب طبرلا ةيلمع
ة˘ي˘ضصو˘لا تا˘ه˘ج˘لا بي˘ج˘ت˘ضست
ميمعت يف لثمتملا م˘ه˘ب˘ل˘ط˘م˘ل
ةقطنم ناكضس ىلع عورضشملا
ي˘لا˘هأا ع˘فر ا˘م˘ك ،ة˘˘ير˘˘ي˘˘ضسو˘˘ل
تلجع ىرخأا بلاطم ةقطنملا
ندملا ىلإا مهنم سضعبلا ليحرب
،لضضفأا ةايح نع اثحب ةرواجملا
ةنايضصو ميمرت ةرورضضب ةيادب
لابقتضس’ ةيئادتب’ا ة˘ضسرد˘م˘لا
لقنتلا نم ’دب ةقطنملا ذيمÓت
يف ةنيدملا طضسو سسرادم ىلإا

ةعاق زاجنا ىلإا ،ةبعضص فورظ
ةقطنملا ىضضرمب لفكتت جÓع
تÓقنتلا ءانع  مهنع ففختو
تا˘مد˘خ ن˘ع ا˘ث˘ح˘ب ة˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا

ي˘˘لا˘˘هأا ،ة˘˘ي˘˘جÓ˘˘عو ة˘˘ي˘˘ح˘˘ضص
ي˘لاو نود˘˘ضشا˘˘ن˘˘ي ة˘˘ير˘˘ي˘˘ضسو˘˘ل
لكضشملا  لحل لخدتلا ةي’ولا
.تاونضس ذنم مئاقلا

ع .دلاخ

 نوراه يحابسصم

ءايحإإ ةبسسانمب
لÓقتسسلإ يديع

 بابسشلإو

0004 عيزوت
ىلع ينطو ملع

رإردأاب نينطإوملإ
ت’ا˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ح’ا را˘˘˘طإا ي˘˘˘ف
د˘ي˘ع ير˘˘كذ˘˘ل ةد˘˘ل˘˘خ˘˘م˘˘لا
با˘˘ب˘˘˘ضشلاو لÓ˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ضس’ا
راردأا ة˘ي’و ي˘لاو فر˘˘ضشأا
قÓ˘طإا˘ب لو˘ل˘ه˘ب ي˘بر˘˘ع˘˘لا

˘˘مÓ˘˘عإ’ا ع˘˘يزو˘˘ت ة˘˘ل˘˘م˘˘ح
ة˘ن˘كا˘ضس ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ىلع اهقيلعتل راردا ةيدلب
ة˘ل˘م˘ح˘˘لا هذ˘˘ه م˘˘ه˘˘لزا˘˘ن˘˘م
نم ةردابمب تءاج ةفداهلا
عم قيضسنتلاب راردا ةيدلب
امك ةي˘مÓ˘ضسإ’ا ة˘فا˘ضشكلا
ملعلا عيزوت ةيلمع سسمت
ةنيدم ءاي˘حأا ل˘ج ي˘ن˘طو˘لا
ز˘˘˘يز˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب راردا
سسرغو ين˘طو˘لا ءا˘م˘ت˘ن’ا
اضصوضصخ ةينطولا حورلا
مهو بابضشلا طاضسوأا يف
ع˘˘م ا˘˘ب˘˘ن˘˘ج نو˘˘ل˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ي

لÓقتضس’ا ديعب مهتÓئاع
تج˘مر˘ب ا˘˘م˘˘ك با˘˘ب˘˘ضشلاو
يرخأا ةيزاوم ةطضشنأا ةدع
ةر˘˘˘˘˘ضسأ’ا م˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘كت ع˘˘˘˘˘˘م
   .ةيروثلا

مسساقلب يفيرسشوب

ت’ا˘ف˘ت˘ح’ا ة˘ب˘ضسا˘ن˘م˘ب م˘˘ت
لÓ˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضس’ا يد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
عور˘ضشم ع˘˘ضضو با˘˘ب˘˘ضشلاو
نم لكب ةلئاع512 طبر
نيعو ىضسوم يمع يتيدلب

،ءا˘بر˘ه˘كلا ة˘˘كب˘˘ضشب قرا˘˘ط
تفر˘˘ضشأا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا

ةيلحملا تا˘ط˘ل˘ضسلا ا˘ه˘ي˘ل˘ع
تف˘˘ل˘˘ك ناز˘˘ي˘˘ل˘˘˘غ ة˘˘˘ي’و˘˘˘ل
ـلا قاف ايلام افÓغ ةنيزخلا

امك ،م˘ي˘ت˘ن˘ضس را˘ي˘ل˘م405
ة˘ب˘ضسا˘ن˘م˘˘لا تاذ˘˘ب تفر˘˘ضشأا
مهمدقتت ةيلحملا تاطلضسلا

ةر˘˘˘ي˘˘˘ضصن ة˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘لاو
ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘م˘˘ي˘˘هار˘˘با
ل˘ق˘ن ة˘ل˘فا˘ح03 ع˘˘يزو˘˘˘ت
نم د˘يد˘ع˘لا ى˘ل˘ع ي˘ضسرد˘م
لوخدلل ا˘ب˘ضسح˘ت تا˘يد˘ل˘ب˘لا
0202/1202 ي˘˘ضسرد˘˘˘م˘˘˘لا

ز˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح ل˘˘˘˘خد˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضس ثي˘˘˘˘ح
م˘ضسو˘م˘لا ع˘˘م لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘ضس’ا
مت ام˘ك ،د˘يد˘ج˘لا ي˘ضسارد˘لا
ىلع حيتافملا عيزوت اضضيأا

ةدحو733 نم نيديفتضسملا
ةيموم˘ع ة˘يرا˘ج˘يا ة˘ي˘ن˘كضس
ةدحو05و ةرومز ة˘يد˘ل˘ب˘ب
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘يرا˘ج˘يا ة˘ي˘˘ن˘˘كضس
عيزوت مت امك ،قرزل يديضس
ة˘˘ب˘˘ضسا˘˘ن˘˘م˘˘لا تاذ˘˘˘ب ا˘˘˘ضضيأا
نيديفتضسملا ىلع حيتافملا

نكضس ةدحو001 ةضصح نم
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب م˘˘عد˘˘˘م يو˘˘˘قر˘˘˘ت

ةدحو06و ة˘˘˘يو˘˘˘يد˘˘˘˘ج
ىلا ةفاضضا نازيلغب ةيوقرت
ة˘ضصا˘خ ة˘ي˘لا˘م ة˘˘نا˘˘عا09
ديد˘ع˘لا˘ب ي˘ف˘ير˘لا ن˘كضسلا˘ب
ن˘˘˘˘م تا˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا تما˘˘ق ا˘˘ه˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج
ة˘يد˘ل˘بو ةر˘ئاد˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا

فار˘˘˘˘˘˘ضشإا تح˘˘˘˘˘˘ت ةرو˘˘˘˘˘˘مز
ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘ضسلا

ي˘ل˘ث˘م˘م سضع˘ب رو˘˘ضضح˘˘بو
د˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘ضسلا د’وأا ر˘˘˘˘˘˘يواود
زا˘ج˘نإ’ ة˘ي˘ضضرأا را˘˘ي˘˘ت˘˘خإا˘˘ب

ةيلامجا ة˘ع˘ضسب ي˘ئا˘م ناز˘خ
بع˘كم ر˘ت˘˘م005ب رد˘˘ق˘˘ت

ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘حر˘˘لا راود˘˘ب
ةيضسناربلا ر˘يواود ط˘ضسو˘ت˘ت
يذلا ةيحباضصملاو قلاوبلا
لجأا نم ا˘ي˘ن˘ق˘ت ه˘ي˘ل˘ع ق˘ف˘تا

د˘˘يوز˘˘تو لو˘˘ضصو نا˘˘˘م˘˘˘ضض
د’وأا ر˘˘˘يواود˘˘˘˘ل ل˘˘˘˘ما˘˘˘˘كلا
ح˘لا˘ضصلا ءا˘˘م˘˘لا˘˘ب د˘˘يو˘˘ضسلا
بي˘ضصن˘ت م˘ت ا˘م˘ك ،بر˘ضشل˘ل
ةئي˘ه˘ت˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘ضشرو˘لا
ة˘يد˘ل˘ب˘ل ي˘بر˘غ˘لا ل˘˘خد˘˘م˘˘لا

ةفلكم ةيناث ةضشروو ةرومز
ي˘ئ’و˘لا ق˘ير˘ط˘لا زا˘˘ج˘˘نإا˘˘ب
ق˘˘ير˘˘ط˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب  ط˘˘˘بار˘˘˘لا
راودو32 م˘قر ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
دود˘ح ة˘يا˘غ ى˘˘لإا ةدا˘˘ه˘˘م˘˘لا
ه˘ل˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ن˘˘ب راد ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب
يحي د’وأا ريواودب ارورم
يداو ةيدلببو يلع د’وأاو
ي˘˘˘˘˘لاو تفر˘˘˘˘˘ضشا مÓ˘˘˘˘˘˘ضسلا
عمجم نيضشدت ىلع ةي’ولا

هيل˘ع ق˘ل˘طا يذ˘لا ي˘ضسرد˘م
.داوع رماع نب ديهضشلا مضسا

بويأإ.صس

ميتنسس رايلم405ـلإ قاف ايلام افÓغ ةلودلإ ةنيزخ فلك
ةمدخلإ زيح لخدي نإزيلغب ءابرهكلإ ةكبششب ةلئاع012 نم رثكأإ طبر عورششم
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ديدج يبدأإ بولشسأ’ اشسشسؤوم نوكأ’ حمطأإو ئداه دشسج يف سسوبحم لقع ةفشسلف ..«بيرغ تإركذم» باتك
رثأاتم ،صضيبلإ ةيلو نم ردحني ،ةيئابرهك ةسسدنه صصسصخت يسضاير ينقت ايرولاكب بلاط ،دمسصلإ دبع يفسسوي

وهو لأإ ةباتكلإو بدألإ يف ديدج بولسسأل ًاسسسسؤوم نوكي نأل حمطي ،ةفسسلفلإو ىقيسسوملإ ،ءاسضفلإو كلفلاب
.قيوسشتلإو بعرلإ تايإور دإور دحأإ إذكو «دوجوÓلإو قطنملإ بلاق يف ةبإذملإ اقيزيفاتيملإ»

امو ،كتايإدب نع انثدح ^
ن˘يو˘ك˘ت ي˘ف تإر˘ثؤو˘م˘لإ ي˘ه
؟ةيعإدبإلإ كتبرجت
با˘˘ت˘˘ك ع˘˘م تنا˘˘ك ي˘˘˘ت˘˘˘ياد˘˘˘ب
فلؤوم لوأاك بيرغ تاركذم
،ما˘˘يأا ذ˘˘ن˘˘م رو˘˘ن˘˘لا ىر˘˘˘ي ي˘˘˘ل
،ةر˘ي˘ث˘كو ةد˘يد˘ع تار˘˘ثؤو˘˘م˘˘لا
م˘ئاد˘لا ي˘ضسا˘ضسحإا نا˘ك ا˘ه˘م˘هأا
بر˘قأا ي˘ل˘خ˘تو ،د˘˘ي˘˘حو ي˘˘نأا˘˘ب
كلت كلذك ،!ينع يل سسانلا
قاهرإ’او بعتلا تيناع ةرتفلا
سضعب ديدضستل لمعأا تنك دقف
ريغ نع..ةلعتفملا ريغ نويدلا
.دضصق
كم˘ل˘ق ق˘˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ي ن˘˘يأإ ن˘˘م ^
ي˘˘˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘سست ن˘˘˘˘˘˘يأإ ن˘˘˘˘˘˘˘مو
؟كتغلو كسصوسصن
’ ،نذأا تاعامضسو مÓظ يفكي
’و ينع ثحبت ’و ينملكت
ي˘ن˘كر˘تأا ،ى˘ت˘˘ح ي˘˘ن˘˘ع لأا˘˘ضست
يملاع يف يضسفن عم ًاديحو
 .يب سصاخلا

ةيزكرملإ ةيسضقلإ يه ام ^
اهلوح رودتو كقرؤوت يتلإ
؟ةيرثنلإ كسصوسصن
ن˘˘˘م ر˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘ك ن˘˘˘ع تثد˘˘˘ح˘˘˘˘ت
ىلع تزكر ينكل ،عيضضاوملا
بناج˘لا تاذ ة˘ضصا˘خ ا˘ه˘ضضع˘ب
تضشع ينأ’ ،يلخادلا يضسفنلا
... و .. و ... سسؤوبلاو ةدحولا
تا˘˘بار˘˘ط˘˘ضض’ا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كلا
.ةيضسفنلا

ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م كل ترد˘˘سص ^
ة˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ن رإد ن˘˘˘˘ع صصو˘˘˘˘سصن
تإر˘كذ˘˘م»  نإو˘˘ن˘˘ع ـب كو˘˘ب

ن˘ع ر˘ث˘كأإ ا˘ن˘ثد˘ح ،«بير˘غ
بب˘˘˘سس ا˘˘˘م ،ز˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘˘لإ إذ˘˘˘˘ه

نإو˘˘ن˘˘ع˘˘لإ إذ˘˘ه˘˘ل كرا˘˘ي˘˘ت˘˘خإ
؟كرإدسصإل
..«بير˘˘غ تار˘˘كذ˘˘م» با˘˘ت˘˘˘ك
ي˘ف سسو˘ب˘ح˘م ل˘ق˘ع ة˘˘ف˘˘ضسل˘˘ف
ن˘˘ي˘˘˘ب ق˘˘˘فاو˘˘˘ت ،ئدا˘˘˘ه د˘˘˘ضسج
هنع بترت ،ريكفتلاو قطنملا

ع˘قاو˘لا ها˘ج˘تا ر˘˘ظ˘˘ن تا˘˘ه˘˘جو
نع ةرابع ىوتحم يف سشاعملا

ةبوعضصب اهتظف˘ل˘ت تا˘تو˘ب˘كم
ءاوه نم ولخي داكي وج يف
ي˘ن˘ل˘ع˘ج ا˘م كلذ ،ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘لا

اذه مهعم كراضشتأا نم بلغأاو
عو˘م˘ج˘لا لز˘˘ت˘˘ع˘˘ن سسا˘˘ضسحإ’ا

ة˘ح˘ير˘م˘لا ةد˘حو˘لا ل˘ي˘ضضف˘˘تو
ةرثكب دجاوتملا جاعزإ’ا ىلع
هذ˘˘˘ه ..م˘˘˘ع˘˘˘ن ..جرا˘˘˘خ˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ل˘ق˘ع ن˘م تع˘ب˘ن تار˘كذ˘˘م˘˘لا

طق˘ف بير˘غ ه˘نأا ى˘ل˘ع ف˘ن˘ضص
اذ˘ه تر˘ت˘˘خا ،ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح ه˘˘نأ’
يلختلاب تمق نأا دعب ناونعلا

،«ل˘ي˘˘ل˘˘لا سسا˘˘ف˘˘نأا» لوأ’ا ن˘˘ع
باتكلا نأاب دقتعم يل نأا ثيح
ًا˘م˘ل˘ع وأا ة˘ضصا˘خ ة˘ئ˘˘ف سصخ˘˘ي

،تايضضاير˘لا ،كل˘ف˘لا˘ك ًا˘ضصا˘خ
ىضشامتي ’ اذهو ،خلا ... هقفلا

،كلذ ىلإا ًةفاضضإا ،تبتك ام عم
سسيضساحأا نع ةرابع هتررح ام
،ًا˘ما˘م˘ت ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘˘ح ة˘˘ي˘˘ضصخ˘˘ضش
،ة˘ضشا˘ع˘˘م ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي سسي˘˘ضسا˘˘حأا

«تار˘كذ˘م» م˘ضسا ا˘ه˘ل تل˘˘ع˘˘ج

هنأاب ًايوق ًاناميإا يل نأا ثيحب
ىلع سصخ˘ضش ن˘م ر˘ث˘كأا كا˘ن˘ه
امب ُرميضس وأا ُرمي وأا رم لقأ’ا
يّلعل ،تلز امو هب تضسضسحأا
ا˘م م˘ه˘ف يذ˘لا د˘ي˘حو˘˘لا نو˘˘كأا
كلذك ؟يردي نمو هب لوجي
،ًامامت حضضاو «بيرغلا» ظفل
هتاذ دج˘ي م˘ل ن˘م ى˘ل˘ع ق˘ل˘ط˘ي
’ تم˘˘ضص نإا ،تاوذ˘˘˘لا ن˘˘˘ي˘˘˘ب
! خرضصي نيح كاردأا امو ،مهفُي

ة˘با˘ت˘˘ك˘˘لإ ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘لإ ا˘˘م ^
دّر˘ج˘م ن˘˘م لو˘˘ح˘˘ت˘˘ت كيد˘˘ل

رو˘˘سشن˘˘م با˘˘ت˘˘ك ىلإإ ة˘˘يإو˘˘˘ه
ي˘فإر˘ت˘حإ لا˘ج˘م˘ل ة˘يإد˘˘بو

؟ديدج
بتكأا مل ،زيزعلا يخأا اي هللاو
تف˘ل وأا لا˘˘م˘˘لا ي˘˘ن˘˘ج ع˘˘فاد˘˘ب
،ليبقلا اذه نم ًائيضش وأا هابتن’ا
سصخ˘ضش ا˘نأا ءي˘ضش ل˘ك ل˘ب˘ق˘˘ف
نأا يفكي ،بتكي نيح حاتري
ةحار ينرمغتل مل˘ق˘لا˘ب ظ˘ف˘ل˘تأا

لا˘˘˘˘ج˘˘˘˘م لو˘˘˘˘˘خد ..ة˘˘˘˘˘مرا˘˘˘˘˘ع
تيقلت نأا دعب ءاج ،فارتح’ا
ةديم˘ح˘لا تا˘ظ˘حÓ˘م˘لا سضع˘ب
˘مار˘كلا ي˘تذ˘تا˘ضسأا سضع˘˘ب ن˘˘م
را˘نأاو ه˘ل˘لا م˘ه˘ظ˘ف˘ح ءا˘˘ف˘˘كأ’ا
يبرعلا بدأ’ا ةذاتضسأاك مهبرد
˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘لا ذا˘˘ت˘˘ضسأا ،«زود˘˘˘ن˘˘˘ق»
،«فور˘ع˘م عد˘ير˘ب» ة˘ي˘عر˘ضشلا

ةيندملا ةضسدنهلا ذاتضسأا اذكو
طقف ،«رداقلا دبع يوارحضص»
،قطنلا يف ةف˘ي˘ف˘خ م˘ه˘تا˘م˘ل˘ك
ينتلعج ةدئافلاو ىنعملا ةليقث
ل˘خدأاو بر˘ح˘˘لا ف˘˘ي˘˘ضس ع˘˘فرأا

،ىغتبملا لي˘ن˘ل كار˘ع˘لا م˘ضضخ
يبرعلا بدأ’اب يقرلا وهو ’أا

اذكو ،رئازجلا يف انه ةضصاخو
نطولا اذهل ًابيط ًارخذ نوكأا نأا
.زيزعلا

..ما˘˘˘ع ل˘˘˘ك˘˘˘سشب با˘˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘لإ ^
إذاملو ه˘تر˘ك˘ف كت˘تأإ ف˘ي˘ك
،ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن ر˘˘سشن رإد تر˘˘ت˘˘خإ

ي˘˘ت˘˘لإ تإزا˘˘ي˘˘ت˘˘ملإ ي˘˘ها˘˘مو
ىل˘ع ر˘ق˘ت˘سست كن˘˘م تل˘˘ع˘˘ج

؟رإدلإ رايتخإ
و˘ب˘خ˘ت تنا˘˘ك با˘˘ت˘˘كلا ةر˘˘كف
تلخد املك ،يل˘ق˘ع˘ب ج˘هو˘ت˘تو
قاروأ’ا ة˘˘ل˘˘قر˘˘عو ي˘˘˘ت˘˘˘فر˘˘˘غ
تددزا ،ي˘ق˘ير˘ط ة˘ضسد˘كت˘م˘˘لا
ترتخا ،هزاجنإاب ًافغضشو ًاقلعت
ر˘ب˘ع ر˘ضشن˘ل˘ل كو˘ب ة˘ط˘˘ق˘˘ن راد

لاضسرإاب تمق ط˘ق˘ف ،ة˘فد˘ضصلا
م˘ه˘ت˘ح˘˘ف˘˘ضص د˘˘ير˘˘ب˘˘ل ة˘˘لا˘˘ضسر
كوبضسيف عقوم ىلع ةيمضسرلا

تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا ن˘˘ع ر˘˘ضسف˘˘ت˘˘˘ضسأ’
ينترمغ ىتح ،رومأ’ا سضعبو
مهفطل ةدضش نم ةمراع ةداعضس
نإا يت˘لا م˘ه˘ت˘ل˘ما˘ع˘م ة˘ق˘ير˘طو
تلعجل رخضصلا ىلع تعضضو
كلذل..نو˘كلا ي˘ف ا˘م ذ˘لأا ه˘ن˘م
نأا لبق مهتل˘ما˘ع˘م˘ل م˘ه˘تر˘ت˘خا
مهافت˘لا˘ف ،را˘ع˘ضسأ’ا ن˘ع لأا˘ضسأا
.ادبأا لاملاب ىرتضشي نل

فÓ˘˘˘˘˘غ كل م˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سص ن˘˘˘˘˘˘م ^
يف تكراسش لهو ..باتكلإ

ع˘˘˘˘م م˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘لإ ةر˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ف
ـب صصا˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘لإ م˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘سصم˘˘˘˘˘˘˘لإ
؟فÓغلإ
حضصفأا هنأا ركذتأا ’ ،فضسأÓل اي

ينربخأا طقف  ،يل همضسا نع
ة˘ي’و نا˘ك يذ˘لا ه˘˘ل˘˘ضصأا ن˘˘ع
لدي ’ رمأا اذه ،ةقيرعلا ترايت

قدضص ىلع لدو ’إا ءيضش ىلع
ةجردل هلمعل هضسيد˘ق˘تو ه˘ت˘ي˘ن
،هضصخضش فيرعتل جاتحي ’ هنأا
هلمع ةقدو هتربخ زربأا يذلا

ءا˘ن˘ثأا را˘كفأ’ا ا˘ن˘لدا˘˘ب˘˘ت ن˘˘ي˘˘ح
ي˘نأا ثي˘ح ،ي˘فÓ˘غ م˘˘ي˘˘م˘˘ضصت

ي˘˘نز˘˘عأا ،نا˘˘ط˘˘ل˘˘ضسلا˘˘ك تن˘˘ك
و˘هو سضر˘˘عأا ا˘˘نأا ،ي˘˘ن˘˘مر˘˘كأاو
ينريضشت˘ضسي ه˘نأا ى˘ت˘ح ،ق˘ب˘ط˘ي
ي˘˘ت˘˘لا تاز˘˘ي˘˘م˘˘لا سضع˘˘ب ي˘˘˘ف
ى˘ل˘ع ر˘ث˘كأا ة˘ي˘لا˘م˘ج ي˘˘ف˘˘ضضت
ًابيط ًاناضسنإا ناك ًاقح ،فÓغلا
نو˘كي نأا ل˘ب˘ق  ًارذ˘ح ًا˘ف˘ي˘˘ط˘˘ل
.اعراب ًامّمضصم
،با˘ت˘˘ك˘˘لإ ر˘˘سشن م˘˘ت ف˘˘ي˘˘ك ^
ي˘˘ت˘˘لإ تا˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لإ ي˘˘ها˘˘مو
ىلإإ لو˘˘˘سصو˘˘˘ل˘˘˘ل ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘˘جإو
؟رسشانلإ
د˘ع˘ب ر˘ضشن˘ي م˘ل ة˘ق˘ي˘ق˘ح˘لا ي˘˘ف
ينأا ’إا ،نهارلا عضضولا ببضسب

يتيب ىلإا خضسنلا سضعب تبلط
ا˘ه˘ع˘يزو˘ت˘ب ل˘ف˘كتأ’ سصا˘خ˘˘لا

اوناك ن˘يذ˘لا ن˘ي˘بر˘ق˘م˘لا ى˘ل˘ع
مغر نييقيقح ءاقدضصأا ةباثمب
طقف ،لبق نم ًادبأا مهرأا مل ينأا
لئاضسر ربع سسيضساحأ’ا لدابتن

ل˘ضصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م ر˘ب˘ع ة˘˘فا˘˘ج
هجاوأا مل .كوبضسيف يعامتج’ا

نم تلق امكف ،ًادبأا تابوعضص
.ءيضش لك تلهضس هتبيط ،لبق

با˘ت˘ك˘لإ قا˘ي˘˘سس ي˘˘ف دو˘˘ع˘˘ن ^
تإر˘˘˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘˘م«ىر˘˘˘˘˘˘خأإ هر˘˘˘˘˘˘˘م

˘˘مأإ كد˘˘ه˘˘˘جأإ ل˘˘˘ه ،«بير˘˘˘غ
نأإ لبق هراكفأإ ابترم تنك
ي˘˘˘˘˘ف ءد˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لإ ي˘˘˘˘˘ف عر˘˘˘˘˘˘سشت
؟هريطسست
باتكل فيكف ،ندهجي مل ’
ي˘ل بب˘ضسي نأا حا˘ترأا ي˘ن˘ل˘ع˘˘ج
،؟ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ضس ًارا˘˘ثآاو ًا˘˘ب˘˘˘عا˘˘˘ت˘˘˘م
لخاد ي˘تاذ تد˘جو ،سسكع˘لا˘ب
،هرا˘كفأ’ بترأا م˘˘ل ’..ه˘˘فر˘˘حأا

هيلع لمعلا يف تعرضش ينأاك
تممتأا ىتح ،ينم دضصق نودب
يف ةبح رخآاك هل ناونع لعجب
 .مكحملا ءانبلا

ن˘يذ˘ل˘ل كت˘ح˘ي˘سصن ي˘ها˘˘م ^
ة˘ب˘هو˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت نود˘˘ير˘˘ي
؟مهيدل ةباتكلإ
نأا كايإا ،بوهوملا بتاكلا اهيأا
يف ركفت نيح ىتح ...فقوتت
‐ ًايضصخضش انأاف ،لعفت ’ ،كلذ
تركف ‐ انأا ةملك نم هللاب ذوعأا

،هتأادب ام ءاهنإا يف تارم ةدع
نم ة˘ي˘ل˘ئا˘ع فور˘ظو با˘ب˘ضسأ’
تاقحتضسملا نيمأاتل ةردق مدع
ة˘ل˘ئا˘ع˘لا سضفر اذ˘كو ،ة˘ل˘ما˘كلا
بحا˘ضص ي˘نأاو با˘ت˘كلا ةر˘كف˘˘ل
ترمتضسا نإا نفدت داكت ةبهوم
... هتاه ةقئÓلا ريغ مهتلماعم
تط˘ق˘ضس ،ترر˘˘م˘˘ت˘˘ضسا ي˘˘ن˘˘كل
تضضه˘˘نو ي˘˘ضسف˘˘ن تط˘˘ق˘˘ت˘˘لاو
ريكفتلا نم ديدضش ملأا ،ًاددجم
ة˘˘لز˘˘ع˘˘˘لا بح ،ل˘˘˘ضصاو˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘لا

تا˘ع˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا ن˘˘ع دا˘˘ع˘˘ت˘˘ب’او
طÓتخ’ا نع ةدحولا ليضضفتو
بقل ءانب نع ينعنمت مل اهلك ...
ي˘نأا ى˘ت˘ح ،تم˘ضص ي˘ف بتا˘كلا
تضصخ˘ضشو ، ةأا˘˘ج˘˘ف تر˘˘ج˘˘ف˘˘نا
م˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘جأ’ يو˘˘ح˘˘ن را˘˘˘ضصبأ’ا
:لوقأا انأاو رذح يف يل نوتضصني
ذ˘˘˘˘˘خ كلذ˘˘˘˘˘ل ... » اذ ا˘˘˘˘˘نأا ا˘˘˘˘˘ه»
،ءيضش يأ’ هبأات ’و يتحيضصنب
اه ،ًامدق ِسضماو هللا ىلع لكتا
هيلع دعضصا ،ملضسلا كيطعأا اذ انأا

.كحاجن ةرمث فطتقاو
ريخألإ يف ةملك ^
هذه ىلع مكركضشأا ،ةياهنلا يف
ةلئضسأا يف ةلثمتملا ةفاضضتضس’ا
نيح ينأا ىتح ةيئانثتضساو ةقيقد
ينتباضصأا تاباجإ’ا لك تممتأا
كلذكو .. ةلئضسأ’ا ذافنل ةرضسحلا
سصلا˘˘خو نا˘˘ن˘˘ت˘˘م’ا ل˘˘ك مد˘˘قأا
ءار˘ق˘˘ل˘˘ل ر˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘لاو مار˘˘ت˘˘ح’ا
فغ˘ضشب ن˘ي˘قوذ˘ت˘م˘لا ل˘ضضا˘فأ’ا
نيلماح ،بتكُي امم فرح لكل
و˘˘ضضع ر˘˘ه˘˘طأا م˘˘ه˘˘ضسوؤور ي˘˘˘ف
دضصح˘ت ي˘ت˘لا ،ة˘غ˘مدأ’ا ى˘قرأاو
يف راكفأ’او فراعملا تارمث
ةرم دوعأ’ ... ت’اجملا ىتضش
م˘ها˘يإا ًا˘ي˘عاد ةد˘ير˘˘ج˘˘ل˘˘ل ىر˘˘خأا
هب نوموقي ا˘م ي˘ف ة˘ل˘ضصاو˘م˘ل˘ل
ل˘ي˘ب˘ضس ي˘ف ف˘ير˘ضش ل˘م˘ع ن˘˘م
،ل˘˘˘˘ضضفأ’ا و˘˘˘˘ح˘˘˘˘ن ءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘تر’ا

برقأا ئراقلا لعجب ن˘ي˘ل˘ف˘كت˘م
ا˘م اذ˘هو بتا˘˘كلا ن˘˘م ر˘˘ي˘˘ث˘˘كب
ةوق دادزت امهنيب ةقÓعلا لعجي

مارتح’ا نافرط˘لا لدا˘ب˘ت˘ي ن˘ي˘ح
لقني ام ةيقادضصمب نهربي يذلا
.مهنعو مهيلإا

ةيرسشبلإو ةيداملإ تايناكمإلإ ةفاك هل رخسس
قئإرح ةحفاكمل لقنتملإ لترلإ بيشصنت
مناغتشسمب ةيعإرزلإ ليشصاحملإو تاباغلإ

ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تما˘˘ق
تاباغلا ةظفاح˘مو ة˘ي˘ند˘م˘لا
بيضصنت˘ب م˘نا˘غ˘ت˘ضسم ة˘ي’و˘ب
ة˘ح˘فا˘كم˘ل ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا ل˘تر˘لا

ليضصاحملاو تاباغلا قئارح
هذ˘˘˘˘ه لÓ˘˘˘˘خ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘عارز˘˘˘˘˘لا
حتافلا نم ءاد˘ت˘با ،ة˘ف˘ئا˘ضصلا

13 ةياغ ىلإا يراجلا ةيليوج
،لب˘ق˘م˘لا ر˘بو˘ت˘كأا ر˘ه˘ضش ن˘م
ع˘بر˘ت˘ت ة˘ي’و˘لا نأاو ة˘ضصا˘˘خ
نم ة˘ع˘ضساو تا˘حا˘ضسم ى˘ل˘ع
13 ــب ردقت يباغلا ءاطغلا
.راتكه فلأا
ةزر˘ف˘˘م ن˘˘ع ةرا˘˘ب˘˘ع ل˘˘تر˘˘لا

ة˘فا˘ك ا˘ه˘ل ر˘خ˘ضس ة˘˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘م
ة˘˘˘يدا˘˘˘م˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘كمإ’ا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع بضصن ة˘˘˘ير˘˘˘ضشب˘˘˘˘لاو
د’وأا ة˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م ىو˘˘˘ت˘˘˘ضسم
يديضس ةرئادل ةعباتلا نايزوب

ةرئاد طضسوتي هرابتعاب يلع
رضضخ˘ل يد˘ي˘ضسو ة˘ضشا˘ع˘ضشع
يديضس ةرئاد ىلإا ةفاضضإ’اب

ةحا˘ضسم ر˘ب˘كأا م˘ضضيو ،ي˘ل˘ع
نم ةيقرضشلا ةهج˘لا˘ب ة˘ي˘با˘غ
ل˘تر˘لا م˘عد˘ي˘˘ضسو  .ة˘˘ي’و˘˘لا
ةيامحلل ةيو˘نا˘ث˘لا تاد˘حو˘لا
يف قطانملا كل˘ت˘ب ة˘ي˘ند˘م˘لا
دعب ةضصاخ ،ق˘ئار˘ح˘لا دا˘م˘خإا
قطانمب قئارح ةدع ليجضست
.ةهجلا هذه نم ةفلتخم
رد˘ضصأا ،ر˘يا˘غ˘م قا˘ي˘ضس ي˘فو
عيمضسلا دبع مناغتضسم يلاو
ريبادتلا راطإا يفو نوديعضس

ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘كت˘˘لا
91 ديفوك انوروك سسوريف
رارق ةي’ولا بارت لماك ربع
قاو˘˘ضسأ’ تقؤو˘˘م˘˘لا ق˘˘ل˘˘غ˘˘˘لا
تاءا˘˘˘ضضف˘˘˘لاو ي˘˘˘ضشاو˘˘˘م˘˘˘لا
يضشاوملا عيبل ةل˘م˘ع˘ت˘ضسم˘لا
عيب تاءاضضف قلغ بناج ىلإا
تاحاضسملا اذكو تارايضسلا
ةيوضضوف ةفضصب ةلمعتضسملا

عيبل ةهجوم˘لا كل˘ت ا˘م˘ي˘ضس’
ع˘ي˘˘بو ه˘˘كاو˘˘ف˘˘لاو ر˘˘ضضخ˘˘لا
،تاودر˘˘˘˘خ˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘˘ضسب˘˘˘˘˘لأ’ا

ي˘ئ’و˘˘لا رار˘˘ق˘˘لا ن˘˘م˘˘ضضتو
،حار˘فأ’ا ة˘ما˘˘قإا ع˘˘ن˘˘م ا˘˘ضضيأا
ءاز˘ع˘لا م˘˘ي˘˘ضسار˘˘مو م˘˘ئ’و˘˘لا

ةلمعتضسملا ميخلا بيضصنتو
ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع كلذ˘˘˘˘˘ل
ةضصاخلا نكامأ’او نكاضسملا

.ةي’ولا ميلقإا ربع
لوؤوضسملا تاذ ردضصأا امك
ر˘ظ˘ح ن˘م˘ضضت˘ي ي˘نا˘ث رار˘ق
نيلجارلاو تابكرملا لقنت

تا˘ه˘جاو˘لا ىو˘ت˘ضسم ى˘˘ل˘˘ع
ردنمÓضص ةقطنمل ةيرحبلا

ن˘˘˘م ءاد˘˘˘ت˘˘˘با تÓ˘˘˘˘با˘˘˘˘ضصو
ة˘يا˘غ ى˘لإا ءا˘ضسم ة˘˘ن˘˘ما˘˘ث˘˘لا
ينثتضسيو ،احابضص ةضسماخلا
ني˘ن˘طا˘ق˘لا نا˘كضسلا رار˘ق˘لا
اذ˘كو ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف
نيمدخ˘ت˘ضسم˘لاو ن˘ي˘ل˘ما˘ع˘لا
ةينهم يعاودل ني˘ل˘ق˘ن˘ت˘م˘لا

.قطانملا هذه ىلإاو نم
نيدلإرون .ب

 ةيئلولإ تاطلسسلإ ةتافتلإ نورظتني
تإونسس ذنم ةيلولإ يلإو اهسسأإر ىلعو

نوددجي بيعشش ينبب للغ ةوخإ’إ يح ونطاق
تليشسمشسيت يف ةيكلملإ دوقع مهحنمب مهبلطم
ناكضسلا نم تارضشعلا ددج
لÓغ ةوخإ’ا يحب نينطاقلا
مك74 بيعضش ينب ةيدلبب
ة˘ي’و˘لا ة˘˘م˘˘ضصا˘˘ع لا˘˘م˘˘ضش
م˘ه˘ب˘ل˘˘ط˘˘م ،تل˘˘ي˘˘ضسم˘˘ضسي˘˘ت
دوقع م˘ه˘ح˘ن˘م ى˘لإا ي˘مار˘لا
ء’ؤوه لازي ’ ثيح ةيكلملا

نور˘ظ˘ت˘ن˘ي تاو˘ن˘ضس ذ˘˘ن˘˘مو
ةيئ’ولا تاطلضسلا ة˘تا˘ف˘ت˘لا

‐ةي’ولا يلاو اهضسأار ىلعو
د˘ضصق ‐ظو˘ف˘ح˘م ة˘ف˘ير˘˘كز
ل˘جأا ن˘م ل˘جا˘ع˘لا ل˘خد˘˘ت˘˘لا
يمارلا مه˘ب˘ل˘ط˘م˘ب ل˘ف˘كت˘لا
ةرئاد نم يحلا لاضشتنا ىلإا
ءا˘˘˘ضصقإ’او سشي˘˘˘˘م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ةلمج يف رظنلاو يومنتلا
لبق نم ةعوفرملا بلاطملا
’ نيذلاو يحلا اذه ينطاق
ة˘يو˘ضست نور˘ظ˘ت˘ن˘ي نو˘لاز˘ي
ةينوناقلا يحلا اذه ةيعضضو
ادو˘ق˘ع م˘ه˘ح˘ن˘م لÓ˘˘خ ن˘˘م
بلطملا دعت يتلا ةيكلملل
يحلا اذه ناكضسل يضسيئرلا
تاءادنلا نم مغرلاب ،ميدقلا
تل˘˘ضصو ي˘˘ت˘˘لا ةرر˘˘كت˘˘م˘˘لا

بتا˘˘˘˘˘كم ى˘˘˘˘˘لإا ا˘˘˘˘˘هاد˘˘˘˘˘˘ضص
يف نييلحملا ن˘ي˘لوؤو˘ضسم˘لا
’ ه˘نأا ر˘ي˘غ ةر˘م ن˘˘م ر˘˘ث˘˘كأا
اذه. اهلاح ىلع رومأ’ا لازت
يح˘لا و˘ن˘طاو˘م بر˘عأا د˘قو
ن˘م د˘يد˘ضشلا م˘هر˘مذ˘˘ت ن˘˘ع
لآا يتلا ةيرزملا ةيعضضولا
يف نيدضشانم ،مه˘ي˘ح ا˘ه˘ي˘لإا

ة˘ي’و˘˘لا ي˘˘لاو تقو˘˘لا تاذ
يروف˘لا ل˘خد˘ت˘لا ةرور˘ضضب
اذهل رابتع’ا در لجأا نم
نيب نم ربتعي يذلاو يحلا
نيأا ةيدل˘ب˘لا˘ب ءا˘ي˘حأ’ا مد˘قأا
بضسح هءا˘ن˘ب خ˘يرا˘˘ت دو˘˘ع˘˘ي
ىلإا نينطاوملا تاحيرضصت
ر˘˘مأ’ا و˘˘هو8691 ة˘˘ن˘˘ضس
بلا˘˘ط ه˘˘˘لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م يذ˘˘˘لا
ن˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘ضسم˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘كضسلا
ةيعضضو ةيوضستب نييلحملا
دوقع مهحنمو اينوناق يحلا
م˘ه˘ب ة˘˘ضصا˘˘خ˘˘لا ة˘˘ي˘˘كل˘˘م˘˘لا

مت امدعب يراقعلا رتفدلاو
تردق ةيلام تاناعإا مهحنم

نم مت متينضس نويلم07 ب
م˘˘ظ˘˘ع˘˘م م˘˘ي˘˘مر˘˘ت ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘˘خ
رايهنÓ˘ل ة˘ل˘يآ’ا تا˘ن˘كضسلا

اه˘ن˘م سضع˘ب˘لا ءا˘ن˘ب ةدا˘عإاو
هذ˘˘˘˘ه لاز˘˘˘˘ت ’ ه˘˘˘˘نأا ر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ
نودب يحلا اذهب تانكضسلا

ر˘ت˘فد˘لاو ة˘ي˘كل˘م˘ل˘ل دو˘˘ق˘˘ع
ن˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘ب يرا˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا
ي˘ت˘لا ةد˘˘يد˘˘ع˘˘لا يوا˘˘كضشلا

بتاكم ىلإا اهادضص تلضصو
ريغ نييلحملا نيلوؤوضسملا
ى˘˘ل˘˘ع رو˘˘مأ’ا لاز˘˘ت ’ ه˘˘نأا

ل˘خد˘ت را˘ظ˘ت˘نا ي˘ف ا˘ه˘˘لا˘˘ح
ءاو˘˘˘ت˘˘˘حاو ة˘˘˘ي’و˘˘˘لا ي˘˘˘˘لاو
ل˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘كت˘˘˘˘˘لاو ع˘˘˘˘˘˘ضضو˘˘˘˘˘˘لا
اذ˘˘ه نا˘˘كضس ت’ا˘˘غ˘˘˘ضشنا˘˘˘ب
.يحلا

ز.دمحأإ

فسسوي نب . رسضخل . أإ :هرواح
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قوبشسم ريغ يبلشس مقر
’ويدرإوغ ةريشسم يف

ةرا˘ضسخ ي˘ت˘ي˘ضس ر˘ت˘˘ضسضشنا˘˘م ى˘˘ق˘˘ل˘˘ت
،نوتبماهثواضس هفيضضم مامأا ةئجافم
تنا˘ضس بع˘ل˘م ى˘ل˘ع در نود فد˘˘ه˘˘ب
33 ةلوجلا تايرابم نمضض ،يرام
لجضسو ،زاتمملا يزيلجنإ’ا يرودلل
يف ديحولا ةارابملا فده زمادأا يضشت
«اتبوأا» ةكبضش بضسحبو ،61 ةقيقدلا
يه ةراضسخلا هذه نإاف ،تايئاضصحإÓل
ر˘ت˘ضسضشنا˘م˘ل ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع ة˘ث˘لا˘ث˘لا
ة˘لو˘ط˘ب ي˘ف ه˘ب˘ع˘ل˘م جرا˘خ ي˘˘ت˘˘ي˘˘ضس
لوأ’ ثد˘ح˘ي ر˘˘مأ’ا اذ˘˘هو ،يرود˘˘لا

’و˘يدراو˘˘غ بي˘˘ب ةر˘˘ي˘˘ضسم ي˘˘ف ةر˘˘م
يتيضس رتضسضشنام رضسخو ،ةيبيردتلا
رتضسضشنام دي ىلع تاءاقللا هذه يف
،نوتبماهثواضسو ،يضسليضشت ،دتيانوي

يتيضس ر˘ت˘ضسضشنا˘م نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج
ل˘˘˘ط˘˘˘ب ،لو˘˘˘بر˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل فا˘˘˘˘ضضت˘˘˘˘ضسا
،ةيضضاملا ةلوجلا يف ،غيلر˘ي˘م˘ير˘ب˘لا

ةفيظن ةيعابرب هيلع بلغتو
فلاخي خنويم نرياب
لافتح’إ يف هديلاقت

«انوروك» ببشسب ةيئانثلاب
جوتملا ،خنويم نرياب قيرف ميركت مت
سسأاكو يرودلا‐ ةيلحملا ةي˘ئا˘ن˘ث˘لا˘ب
نكل خنويم ةنيدم ةعاق يف ‐ايناملأا
،ةفرضشلا يف اور˘ه˘ظ˘ي م˘ل ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا

نم ةياغلل ليلق ددع كانه ناك ثيح
،جراخلاب ة˘حا˘ضسلا ي˘ف ن˘ي˘ع˘ج˘ضشم˘لا
ة˘˘˘يزار˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا تاءار˘˘˘˘جإ’ا بب˘˘˘˘ضسب
ا˘˘نورو˘˘ك سسور˘˘ي˘˘ف ءازإا ة˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘م˘˘˘لا
ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘لا˘ب نر˘يا˘ب زا˘فو ،د˘ج˘ت˘ضسم˘˘لا
يف ر˘ضشع ة˘ث˘لا˘ث˘لا ةر˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘ح˘م˘لا
ىلع (4/2) هراضصتنا بقع ،هخيرات
،يضضاملا تب˘ضسلا ،نزو˘كر˘ف˘ي˘ل ر˘يا˘ب
يتلا ،ةقباضسملل ةيئاهنلا ةارابملا يف
ي˘˘ف ي˘˘ب˘˘م˘˘لوأ’ا بع˘˘ل˘˘م˘˘لا˘˘ب تر˘˘˘ج
نكي ملو ،نيلرب ةيناملأ’ا ةمضصاعلا
«يرافابلا» يزلا نودتري نوبعÓلا
ي˘ف لا˘ح˘لا نا˘ك ا˘˘م˘˘ك ،يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا
ن˘م ’د˘ب ن˘كلو ،ة˘ق˘˘با˘˘ضسلا ماو˘˘عأ’ا
،ةيضضاير سسبÓم نودتري اوناك كلذ
ىد˘ترا ا˘م˘ي˘ف ،ةر˘ي˘˘ضصق ل˘˘يوار˘˘ضس وأا
اضصاخ اضصيمق كي˘ل˘ف ز˘نا˘ه برد˘م˘لا
ا˘م˘ن˘ي˘بو ،31ـلا ةيل˘ح˘م˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘لا˘ب
فلأا51 ن˘˘م بر˘˘ق˘˘ي ا˘˘˘م د˘˘˘ضشت˘˘˘حا

،ز˘تÓ˘ب˘ن˘يرا˘م ة˘˘حا˘˘ضس ي˘˘ف ،ع˘˘ج˘˘ضشم
يف ةيئانثلاب نرياب ج˘يو˘ت˘ت˘ب ’ا˘ف˘ت˘حا
كا˘ن˘ه ن˘كي م˘ل ،ي˘ضضا˘م˘لا م˘ضسو˘م˘˘لا
.مويلا ريهامجلا نم ليلق ددع ىوضس

انك »:ليف نوتشسأإ بردم
«لوبرفيلل دن نم رثكأإ

Óيف نوتضسأا بردم ثيمضس نيد بر
ةراضسخ بقع طا˘ب˘حإ’ا˘ب هرو˘ع˘ضش ن˘ع
لوبرفيل هفيضضم مامأا2 / رفضص هقيرف
يرودلا ةلو˘ط˘ب˘ل33 ة˘ل˘حر˘م˘لا ي˘˘ف
نع Óيف نو˘ت˘ضسأا ز˘ج˘عو ,يز˘ي˘ل˘ج˘نإ’ا
يلاوتلا ىلع ةعضساتلا ةارابملل زوفلا
ىلع اهلÓخ لضصح يتلا ،ةلوطبلا يف
دنع هديضصر دمجتيل ،طق˘ف ن˘ي˘ت˘ط˘ق˘ن
‐ رضشع نماثلا زكرملا يف ةطقن72
ةديحو ةطقن قرافب ،‐عاقلا نم ثلاثلا

» ثيمضس لا˘قو ،ةا˘ج˘ن˘لا ز˘كار˘م ف˘ل˘خ
فو˘ضسو ، ة˘˘ضسر˘˘ضش ة˘˘كر˘˘ع˘˘م ا˘˘ن˘˘ما˘˘مأا
،«ءاقبلا يف ل˘مأ’ا ا˘ن˘يد˘لو ا˘ه˘ضضو˘خ˘ن
ظافحلل ةجاحب نحن» ثيمضس فاضضأاو
،سسبÓملا ةفرغ يف انضسفنأاب انتقث ىلع
عباتو ،«زاجنإا بعللاو انه ىلإا ئجملا
،ةقثلا ىلع ظافحلا انيلع نيعتي نكل»
يف «ءاقللا لÓخ مهل دن نم رثكأا انك
.لوبرفيل قيرف ىلإا ةراضشإا
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ر˘يد˘م˘لا ،سشت˘ي˘بو˘ب يد˘˘ير˘˘ف حر˘˘ضص
تخار˘˘ت˘˘ن˘˘˘يآا يدا˘˘˘ن˘˘˘ل ي˘˘˘ضضا˘˘˘ير˘˘˘لا
عقوتي هنأاب ،ينا˘م˘لأ’ا ترو˘ف˘كنار˘ف
يدأا ينفلا ريدملا دقع ديدمت برق
ىل˘ع ْتَر˘ِضش˘ُن ة˘ل˘با˘ق˘م ي˘فو ،ر˘تو˘ه
دق˘ل» :سشت˘ي˘بو˘ب لا˘ق يدا˘ن˘لا ع˘قو˘م
،لمتحم ديدمت نع لعفلاب انثدحت
نأ’ لئافتم انأاو ،رفاوتم ءيضش لكو
لكضشب اعم نÓمعي تخارتنيآاو يدأا

ي˘ف ا˘ن˘تا˘ثدا˘ح˘م ير˘ج˘˘ن˘˘ضسو ،د˘˘ي˘˘ج
ا˘ه˘˘نأا ع˘˘قو˘˘تأاو ،بضسا˘˘ن˘˘م˘˘لا تقو˘˘لا
نÓ˘عإا ن˘م كلذ د˘˘ع˘˘ب ن˘˘كم˘˘ت˘˘ن˘˘ضس
رتوه يواضسم˘ن˘لا نا˘كو ،«د˘يد˘م˘ت˘لا
يف هدقع يهتني يذلا ،(اماع05)
ار˘خؤو˘م ن˘˘ل˘˘عأا ،1202 ناو˘˘˘ج ر˘˘˘خآا
عمno نواعتلا ةلضصاوم˘ب ه˘ما˘م˘ت˘ها
ةرادإ’ا رتوه ىلوتو ،تروفكنارف
ف˘ي˘ضص ي˘ف ترو˘ف˘كنار˘ف˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا

نر˘ب ز˘يو˘ب ج˘نا˘ي ن˘م ا˘مدا˘ق8102
لوأا ي˘ف ن˘كم˘ت د˘قو ،ير˘ضسيو˘˘ضسلا

فضصن ىلإا هعم لوضصولا نم مضسوم
ي˘هو ،ي˘بوروأ’ا يرود˘˘لا ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن

اهيف يدانلا لضصو يتلا ةقباضسملا
،مضسوملا اذه يئاهنلا نمث رود ىلإا
دد˘ه˘م ترو˘ف˘كنار˘ف نأا ى˘˘لإا را˘˘ضشي
ي˘ف ة˘لو˘ط˘ب˘لا هذ˘ه ن˘م جور˘˘خ˘˘لا˘˘ب
توأا ع˘ل˘˘ط˘˘م لزا˘˘ب ما˘˘مأا ه˘˘تارا˘˘ب˘˘م
ةميزهب ينم نأا دعب كلذو لبقملا
يف ءيضش ’ لباقم فادهأا ةثÓثب

:سشت˘ي˘بو˘ب لا˘˘قو ،با˘˘هذ˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م
ةيلمع يف ةارا˘ب˘م˘لا هذ˘ه ج˘مد˘ن˘ضس»
ق˘ق˘ح˘ن نأا لوا˘ح˘ن˘ضسو ر˘ي˘˘ضضح˘˘ت˘˘لا
ى˘لإا لا˘ق˘ت˘ن’او ،لزا˘ب ى˘ل˘ع زو˘ف˘˘لا
ن˘ل » :م˘ت˘ت˘خاو ،«ة˘ي˘لا˘ت˘لا ة˘ل˘حر˘م˘لا
هذه ذخأانضسو ،لاح ةيأا ىلع نواهتن
.«ةيدجب ةمهملا

درافاب يسسنرفلا نميألا ريهظلا ةسسفانمل

لانشسرآإ عفإدم نيريليب مشض قابشسل مشضني خنويم نرياب

هبردم دقع ديدجت نم برتقي تخإرتنيآإ

،با˘˘ضشلا بعÓ˘˘لا ل˘˘˘ضصح
عم دقع ىلع وايث كيلام
ىتح ينا˘م˘لأ’ا40كلاضش
ن˘˘ي˘˘ضشو˘˘˘ج د˘˘˘كأاو ،4202
سسل˘ج˘م و˘ضضع ،رد˘يا˘ن˘˘ضش
يذ˘˘لا يدا˘˘ن˘˘˘لا نأا ،ةرادإ’ا
هيدل دجوي ’ ،ايدام يناعي
نيبع’ عم دقاعتلل ةلويضس
81 بحاضص مضضناو ،رابك
سسم˘خ ل˘ب˘ق كلا˘ضشل ة˘ن˘ضس
ةر˘م˘ل˘ل كرا˘ضشو ،تاو˘ن˘˘ضس
ي˘ف ق˘ير˘˘ف˘˘لا ع˘˘م ى˘˘لوأ’ا
لاقو ،مرضصنم˘لا م˘ضسو˘م˘لا
ةا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ل رد˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ضش
ة˘قا˘ط ه˘يد˘ل كي˘˘لا˘˘م» :«1تروبضس»
ىلع لوضصحلا نم نكمتو ،ةريبك
م˘ضسو˘م˘لا ي˘ف بع˘ل˘ل تقو˘لا سضع˘˘ب
،كلاضش سسيئر لاقتضساو ،«يضضاملا

عوبضسأ’ا لÓخ ،سسينوت سسنيميلك
لعفلاب رديانضش حضضوأاو ،يضضاملا

دعي مل يدانلا نأا ،تقولا كلذ يف
جاتحي هنأاو ،اريثك قفني نأا هناكمإاب
لاقو ،لماك لكضشب هاجت’ا رييغتل
انناكمإاب نوكي نل» :مويلا ،رديانضش
يف ،ريبك بع’ فيراضصم لمحت
نأا بجي ..ةلبقملا ةليلقلا تاونضسلا

هذ˘ه لÓ˘خ يدا˘˘ن˘˘لا دو˘˘ق˘˘ن
ايضضاير ةبعضصلا ةلحرملا

نو˘˘˘كت˘˘˘˘ضسو ،«ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘مو
ن˘˘˘م ة˘˘˘با˘˘˘ضشلا بهاو˘˘˘م˘˘˘لا
ة˘˘ضصا˘˘خ˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘˘يدا˘˘˘كأ’ا
ا˘ه˘ل ،وا˘ي˘ث ل˘ث˘م ،يدا˘ن˘لا˘˘ب
د˘يد˘م˘ت بنا˘ج˘ب ،ة˘يو˘لوأ’ا

لثم ،بابضش نيبع’ دوقع
نازوأا وأا رادر˘ي˘˘ضس تاو˘˘ضس
،كلذ ىلإا ةفاضضإ’اب ،كاباك
نو˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا دو˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضس
ثوأا كرام لثم نوراعملا
،يدور نا˘˘ي˘˘ت˘˘ضسب˘˘ي˘˘˘ضس وأا

نأا ،ا˘ضضيأا رد˘يا˘ن˘ضش د˘˘كأاو
،قيرفلل ابردم لظيضس رنجاف دفيد
،هتم˘ي˘ق˘ب نو˘ع˘ن˘ت˘ق˘م ن˘ح˘ن» :لا˘قو
بضسا˘ن˘ي مد˘ق˘لا ةر˘ك ي˘ف ه˘بو˘˘ل˘˘ضسأا
عنضصي نأاو دوقي نأا هنكمي ..كلاضش

ن˘˘ح˘˘ن كلذ˘˘˘ل ،ل˘˘˘ضضفأا ن˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ع’
.«هقيرفبو هب نيكضسمتم

دمأ’إ ليوط إًدقع هتبهوم حنمي40  كلاشش

دقاعتلا قابضسل خنويم نرياب مضضنا
ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘خ لا˘˘ن˘˘ضسرآا ر˘˘ي˘˘ه˘˘ظ ع˘˘˘م
يف ،ةيراج˘لا ة˘ي˘ف˘ي˘ضصلا ت’ا˘ق˘ت˘ن’ا

ىنميلا ةهبجلا م˘ي˘عد˘ت˘ل ه˘ي˘ع˘ضس ل˘ظ
،ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘˘ضسو˘˘م˘˘لا قÓ˘˘ط˘˘نا ل˘˘ب˘˘ق
«سسيربضسكإا يليد» ةفيحضص بضسحبو
زر˘بأا د˘حأا نر˘يا˘ب نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘ب˘˘لا
روتكيه ينابضسإ’ا مضضب ن˘ي˘م˘ت˘ه˘م˘لا
،ةيجعفدملا ن˘م˘يأا ر˘ي˘ه˘ظ ،ن˘ير˘ي˘ل˘ي˘ب
عم دقاعتلل يرافابلا يدانلا ىعضسيو
يضسنرفلا ةضسفانمل ،ديدج نميأا ريهظ
لوحت دعب اميضس’ ،درافاب نيماينيب

،بعلملا طضسو ىلإا سشتيميك اوضشوغ
دحأا كلذب ينا˘ب˘ضسإ’ا ر˘ي˘ه˘ظ˘لا تا˘بو
ةلواط ىل˘ع ة˘حور˘ط˘م˘لا تارا˘ي˘خ˘لا

ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي ن˘˘˘كل ،نر˘˘˘يا˘˘˘ب ي˘˘˘لوؤو˘˘˘ضسم
بع’ ،تضسيد ونيجر˘ي˘ضس ي˘كير˘مأ’ا
بر˘قأ’ا را˘ي˘خ˘لا ،مادر˘ت˘ضسمأا سسكا˘جأا
طبتريو ،يرافابلا قيرفلل مامضضنÓل
عم دقعب ،اًماع52 غلابلا ،نيريليب
،3202 فيضص ىتح يندنللا يدانلا
ابوروأا رابك سضعب راظنأا بذج هنكل
نامريج ناضس سسيراب لاثمأا ،اًرخؤوم
.سسوتنفوجو

ر .ق ^

دتيانوي Îشسششنام مولي زلوكشس
«نمثب ردقي ’» بع’ ببشسب

ةرو˘˘˘ط˘˘˘ضسأا ،ز˘˘˘لو˘˘˘كضس لو˘˘˘ب د˘˘˘˘كأا
أاطخأا هيدان نأا ،دت˘يا˘نو˘ي ر˘ت˘ضسضشنا˘م
غنيلريإا يجيورنلا عم دقاعتلا مدعب
غروبزلاضس لوب دير مجاهم ،دن’اه
،مر˘ضصن˘م˘لا ي˘ف˘نا˘˘ج ي˘˘ف ،ق˘˘با˘˘ضسلا

يف دنومترود ىلإا دن’اه مضضناو
نويلم81 لباقم ،يضضاملا يفناج
يف حجنو ،طقف ين˘ي˘لر˘ت˘ضسإا ه˘ي˘ن˘ج
،ةارابم81 لÓخ اًفده61 ليجضست
ي˘نو˘ت˘نأا ن˘م ل˘ك ل˘ي˘˘ج˘˘ضست م˘˘غرو
02 دروفضشار سسوكرامو لايضسرام
اذ˘ه د˘ت˘يا˘نو˘ي ر˘˘ت˘˘ضسضشنا˘˘م˘˘ل ا˘˘ًفد˘˘ه
51 دوونير˘غ ل˘ي˘ج˘ضستو ،م˘ضسو˘م˘لا

نأا دق˘ت˘ع˘ي ز˘لو˘كضس ن˘كل ’إا ،ا˘ًفد˘ه
ءادأا ن˘ضسح˘ي˘˘ضس نا˘˘ك د˘˘ن’ا˘˘ه م˘˘ضض
،زلوكضس لاقو ,ربكأا لكضشب ويناملا
ةفيح˘ضص ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ن تا˘ح˘ير˘ضصت ي˘ف
درجمب» :ةيناط˘ير˘ب˘لا «ل˘ي˘م ي˘ل˘يد»
،ة˘˘ي˘˘نا˘˘˘م˘˘˘لأ’ا مد˘˘˘ق˘˘˘لا ةر˘˘˘ك ةدو˘˘˘ع
،ح˘˘ي˘˘ح˘˘ضص ل˘˘˘كضشب ه˘˘˘تد˘˘˘ها˘˘˘ضشمو
رتضسضشنام عفدي مل اذامل‐ تلءاضست
سصخ˘˘ضش يأا هد˘˘ير˘˘ي ا˘˘م د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي
هنإا ،اًديج ودبي» فاضضأاو ،«‐؟همضضل

اًضضيأا عيرضسو فادهو اًباضش لازي ’
،روضضح هلو ةيقيقح ةريتو هيدلو
ام هنإا» :عباتو ،«نمثب ردقي ’ اذهو
دتيانوي نكل ،يردي نم ،اًحاتم لاز
ةريبك لاو˘مأا ع˘فد ه˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي˘ضس
ي˘ف اذا˘م ن˘كل ،ا˘ًضضيأا ه˘لو ه˘˘يدا˘˘ن˘˘ل
.«ةيقيقحلا ةقفضصلا هنأا ودبي ؟كلذ
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جئاتنلإ ءوشسل هبردم ليقي سسيف’أإ

،هبردم ةلا˘قإا سسي˘ف’أا و˘ف˘ي˘ترو˘ب˘يد ن˘ل˘عأا
ةيبلضسلا قيرفلا جئاتن دعب ،وناتيراغ رييضسآا
ةفاح ىلع هتلعج يتلاو ،اغيللا يف ةريخأ’ا
ةرادإا ثحبتضسو ،ةيناثلا ةجردلل طوبهلا
05ـلا بحاضصل ليدب نع يكضسابلا يدانلا

سسيف’أا دعيو ،هلمكأاب ينفلا مقاطللو اماع
جئاتنلا ىوتضسم ىلع اغيللا قرف أاوضسأا دحأا

ي˘ف يور˘كلا طا˘ضشن˘لا فا˘ن˘ئ˘˘ت˘˘ضسا ذ˘˘ن˘˘م
مل ثيح ،انوروك ةحئاج ببضسب اينابضسإا
لباقم ديحو راضصتنا ىوضس قيرفلا ققحي
5 ر˘خآا لÓ˘خ سسم˘خ ا˘˘ه˘˘ن˘˘م‐ م˘˘ئاز˘˘ه6
ي˘كضسا˘ب˘لا ق˘ير˘ف˘لا ل˘ت˘ح˘يو ،‐تا˘يرا˘ب˘م
نم ،ةط˘ق˘ن53 دي˘ضصر˘ب51ـلا زكر˘م˘لا

ع˘ي˘م˘جو ه˘برد˘م يدا˘ن˘لا ر˘˘كضش ،ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج
يذلا «ينافتلاو لمعلا» ىلع هيدعاضسم
ي˘ف ق˘ي˘فو˘ت˘لا» م˘ه˘ل ا˘ي˘ن˘˘م˘˘ت˘˘م هور˘˘ه˘˘ظأا

.«ةيلبقتضسملا ةيفارتح’ا مهتريضسم
سشتيفوميهإربإإ لشضفي يتوليششنأإ

ونايتشسيرك ىلع وكنيششفيششو
بردم يتوليضشنأا ولراك يلاطيإ’ا فضشك
ليكضشت لضضفأ’ هتارا˘ي˘ت˘خا ن˘ع نو˘تر˘ف˘يإا

قبضسو ،هتريضسم لاوط هداق نيبعÓلا نم
لثم ىربك ةيدنأا ةدايق يتوليضشنأا ىلوت نأا

،د˘يرد˘م لا˘يرو ،سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘جو ،نÓ˘˘ي˘˘م
ي˘˘ضسل˘˘ي˘˘ضشتو ،نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘ضس سسيرا˘˘˘بو
sنإا «ايلاطيإا لوبتوف» عقوم لاقو ،يلوبانو ،ي˘تو˘ل˘ي˘ضشنأا ة˘ه˘جو ن˘م ل˘ي˘كضشت ل˘˘ضضفأا
،وفاك ،نوفوب ي˘ج˘يو˘ل˘نا˘ي˘ج :ن˘م نو˘كت˘ي
،ينيدلام ولواب ،يريت نوج ،افليضس وغايت
نيدلا نيز ،ولريب ايردنأا ،درابم’ كنارف
يرد˘˘˘˘˘نأا ،ا˘˘˘˘˘كا˘˘˘˘˘ك ودرا˘˘˘˘˘˘كير ،ناد˘˘˘˘˘˘يز
ركذُي ،سشتيفوميهاربإا نات’ز ،وكنيضشتفيضش
داعبتضسا تدهضش يتوليضشنأا تارايتخا نأا

ونايتضسيرك يلاغتربلا لثم رابك نيبع’
،د˘يرد˘م لا˘ير ي˘ف ه˘برد يذ˘˘لا ،ود˘˘لا˘˘نور
نم اتضسين وردناضسيلأاو ،وزوتاغ ورانيجو
.يضسليضشت نم ابغورد هيديدو ،نÓيم

اب’أإ مشضب نليم رتنإإ مامتهإ ةقيقح
ةقيقح نع يلاطيإا يفحضص ريرقت فضشك
،اب’أا ديفاد عم دقاعتلاب ،نÓيم رتنإا مامتها

تلاقو ،فيضصلا اذه ،خنويم نرياب ريهظ
«ترو˘ب˘ضس و˘ل˘ل˘يد ا˘ت˘يزا˘ج’» ة˘ف˘ي˘ح˘˘ضص
ن˘ع ة˘لواد˘ت˘م˘لا ءا˘ب˘˘نأ’ا sنإا ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا
درجم اب’أا عم ،نÓيم رتنإا عيقوت ةيلامتحا
،نÓيم رتنإا sنأا ىلإا تراضشأاو ،تاعئاضش
نوضسرميإا يلاطيإ’ا عم دقاعتلاب اًقح متهم
نأا تحضضوأاو ،يضسليضشت ريهظ ،يريملاب
لÓخ نييدانلا ن˘ي˘ب تأاد˘ب تا˘ضضوا˘ف˘م˘لا

،سسيضسوم روتكيف ةراعإا ديدمت تاثداحم
ريراقت تناك ،مضسوملا ةياهن ىتح رتنإا ىلإا
ى˘ه˘نأا نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإا نأا تم˘عز ،ة˘ي˘نا˘ب˘˘ضسإا
،وبريف روينو˘ج ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘لا˘ب ه˘ما˘م˘ت˘ها
رتنإا نأا ركذي ،ةنولضشربل رضسيأ’ا ريهظلا

ن˘م˘يأ’ا ر˘ي˘ه˘ظ˘˘لا ز˘˘كر˘˘م م˘˘عد ،نÓ˘˘ي˘˘م
اًيلاح ثحبيو ،يميكح فرضشأا يبرغملاب

.زيمم رضسيأا ريهظ نع
تإراشصتنإ فقوي يفاتيخ

«اغيللإ «يف انوشساشسوأإ
قير˘ط ي˘فا˘ت˘ي˘خو ا˘نو˘ضسا˘ضسوأا فر˘ع˘ي م˘ل
دحأ’ا امهتعمج يتلا ةارابملا يف كابضشلا

43 ةلوجلا نمضض راداضس لإا بعلم ىلع
هذ˘ه تف˘قوأاو ،ي˘نا˘˘ب˘˘ضسإ’ا يرود˘˘لا ن˘˘م
انوضساضسوأا تاراضصتنا ةلضسل˘ضس ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا

،ةر˘ي˘˘خأ’ا ثÓ˘˘ث˘˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا لÓ˘˘خ
ةفاضضإاب انولبماب ة˘ن˘يد˘م ق˘ير˘ف ى˘ف˘ت˘كاو
يف ةط˘ق˘ن54 هد˘ي˘ضصر تل˘ع˘ج ة˘ط˘ق˘ن
يفاتيخ حلفي مل ،هبناج نم ،11 زكرملا
ةراضسخ دعب ،زو˘ف˘لا ة˘م˘غ˘ن ةدا˘ع˘ت˘ضسا ي˘ف
لا˘ير هرا˘ج ما˘مأا ة˘ي˘ضضا˘م˘˘لا ة˘˘لو˘˘ج˘˘لا

ديضصر تا˘بو ،ف˘ي˘ظ˘ن فد˘ه˘ب د˘يرد˘م
اهب لتحي ةطقن35 يديردملا قيرفلا
.سسداضسلا زكرملا

لفتحي ديردم لاير
يخيراتلإ وليشسرام زاجنإاب

لاير سسيئر ،زيريب ونيتنرولف ىدهأا
مجن ول˘ي˘ضسرا˘م ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ،د˘يرد˘م
زوفلا بقع اًيراكذت اًضصيمق ،قيرفلا

در نود فدهب وابليب كيتلتأا ىلع
نم˘ضض ،سسي˘ما˘م نا˘ضس بع˘ل˘م ى˘ل˘ع
اًقفوو ،اغيلل43ـلا ةلوجلا تايرابم
ققح دقف ،لايرلل يمضسرلا عقوملل
عم053 م˘˘قر هزو˘˘ف و˘˘ل˘˘ي˘˘ضسرا˘˘م
،ةارابملا ةياه˘ن د˘ع˘بو ،ي˘غ˘ن˘ير˘ي˘م˘لا
ىلع وليضسرام اهلÓخ لضصح يتلا

،زوفلا فده اهنم ءاج ،ءازج ةلكر
اًيراكذت اًضصيمق ابماضسلا بع’ ىقلت
يمضسرلا روهظ˘لا ءا˘جو ،ز˘ير˘ي˘ب ن˘م
7 ي˘ف ،د˘يرد˘˘م لا˘˘ير ع˘˘م ه˘˘ل لوأ’ا

وفي˘ترو˘ب˘يد د˘ضض7002 ي˘ف˘نا˘˘ج
سصيمقلاب اًبقل12 ققحو ،انوروك’
لا˘ط˘بأا يرود :ي˘لا˘˘ت˘˘لا˘˘ك ،سضي˘˘بأ’ا
ةيدنأÓل ملاعلا سسأاك ،تارم4 ابوروأا

3 يبوروأ’ا ربوضسلا سسأاك ،تارم4
كلملا سسأاك ،تارم4 اغيللا ،تارم
4 ينابضسإ’ا ربوضسلا سسأاك ،نيترم
905 و˘˘ل˘˘ي˘˘˘ضسرا˘˘˘م بع˘˘˘لو ،تار˘˘˘م
ي˘ف ،د˘يرد˘˘م لا˘˘ير ع˘˘م تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
سضوخي امك ،تاقباضسم˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م
يدا˘ن˘لا ة˘ق˘فر˘˘ب41ـلا ه˘˘م˘˘ضسو˘˘م
ه˘تارا˘ضصت˘نا تءا˘˘جو ،ي˘˘م˘˘ضصا˘˘ع˘˘لا
،تا˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘ضسم تضس ي˘˘˘ف053ـلا

ابوروأا لاطبأا يرود ،842 اغيللا:يه
ملاعلا سسأاك ،22 كلملا سسأاك ،56
يبوروأ’ا ربوضسلا سسأاك ،8 ةيدنأÓل
.4 ينابضسإ’ا ربوضسلا سسأاك ،3

«ءارفصصلا تاصصاوغلا» مامأا «اغيللا» يف91ـلا هفده عنصص

لايرايف مامأإ هخيرات ىلع قوفتي يشسيم

ينفلا ريدملا ،وناتيراغ اكزياج رقأا
ىلع ةراضسخلا بقع ،وابليب كيتلتأ’
ةلكرب ،دحأ’ا ،0‐1 ديردم لاير دي

هنأاب ،اغيلل43 ةلوجلا نمضض ،ءازج
دعاضسملا ويديفلا مكح ةينقت ديؤوي
«RAV»،هضسفن تقولا يف دكأاو
سضعب» دوجو مغر كلذ لوقي هنأا
ن˘ضسح˘ت˘ت نأا بج˘ي ي˘ت˘لا بناو˘˘ج˘˘لا
أاطخلا نوكي امدنع» اذهلو ،«اهيف

،«بضضغلاب رعضشت نأا كيلع ،كدضض
تا˘ح˘ير˘ضصت ي˘ف و˘نا˘ت˘˘يرا˘˘غ لا˘˘قو
بعلم هنضضتحا يذلا ءاقللا بقع
ة˘ل˘كر ة˘ط˘ق˘ل لو˘ح سسي˘˘ما˘˘م نا˘˘ضس
«RAV»ـلا ل˘˘خد˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ءاز˘˘ج˘˘˘لا

هذه نإا ارار˘م ا˘ه˘ت˘ل˘ق» :ا˘ه˘با˘ضست˘ح’
،«ر˘ضضت ا˘م˘م ر˘ث˘كأا د˘ي˘ف˘ت ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘˘لا

سضعب عم ةينقتلا هذه ديؤوأا» :فدرأاو
.اهجاردإا بج˘ي ي˘ت˘لا تا˘ن˘ي˘ضسح˘ت˘لا

سسكع لو˘ق ي˘ن˘ن˘˘كم˘˘ي ’ ،كلذ˘˘لو
برد˘˘˘م˘˘˘لا سضفرو ،«مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا كلذ
وأا ،لايرلا ءازج ةلكر ىلع قيلعتلا

لوؤوار د˘˘ضض سسو˘˘˘مار ة˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘خ˘˘˘م
يتلا ءازجلا ةقطنم لخاد ايضسراج
،اهباضست˘ح’ «RAV»ـلا لخد˘ت˘ت م˘ل

«ح˘˘˘ضضاو ل˘˘˘˘كضشب» ر˘˘˘˘ي م˘˘˘˘ل ه˘˘˘˘نأ’
دعاقم ىلع ه˘نا˘كم ن˘م ن˘ي˘ت˘ب˘ع˘ل˘لا
ف˘قاو˘م˘لا هذ˘ه» :ح˘ضضوأاو ء’د˘˘ب˘˘لا
نأا دقتعأا ’ ،مدقلا ةرك يف ثدحت
.عقاولا نم ائيضش ريغتضس ىوكضشلا
،«انحلاضص يف نكت مل ةينقتلا مويلا

،تر˘م مو˘ي˘لا ةارا˘ب˘م ن˘˘كل» :لا˘˘قو
تايرابملل دادعتضس’ا نآ’ا انيلعو
ةحار نيبعÓلا حنم د˘ع˘ب ،ة˘ل˘ب˘ق˘م˘لا
ىد˘˘بأاو ،«قا˘˘هرإ’ا˘˘ب م˘˘˘هرو˘˘˘ع˘˘˘ضشل

نأا˘ب ه˘نز˘˘ح ا˘˘ما˘˘ع44ـلا بحا˘˘˘˘ضص
ةفك تح˘جر ةر˘ي˘غ˘ضص «ة˘ل˘ي˘ضصف˘ت»
ةئفاكتم» ةارابم يف ديردم لاير
ن˘˘م «سصر˘˘ف نود˘˘˘بو ،ة˘˘˘يا˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘ل
دعب ،يناثلا طوضشلا يف نيبناجلا
هضسفانمل «قوفت» دهضش لوأا طوضش
قيرفلا نأا ىلإا راضشأاو ،هتيادب يف
رخآا يف «لضضفأا» ناك يكضسابلا
كردن انك» :فاضضأاو ،ةعاضس فضصن
يتلا يه ةريغضصلا ليضصافتلا نأا

وأا ا˘ن˘ح˘لا˘ضصل ةارا˘ب˘م˘لا م˘ضسح˘ت˘ضس
رعضشأا .ثدح ا˘م اذ˘هو ،سسفا˘ن˘م˘ل˘ل
ةطقن يأاب انوجرخ مدعل ىضسأ’اب
ه˘˘˘ب ما˘˘˘ق يذ˘˘˘لا ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
قير˘ف˘لا برد˘م ر˘قأاو ،«نو˘ب˘عÓ˘لا
د˘˘˘˘ضصح ةرور˘˘˘˘ضضب ي˘˘˘˘كضسا˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
ن˘م ر˘ث˘كأا ي˘ف ثÓ˘ث˘˘لا طا˘˘ق˘˘ن˘˘لا»
اذإا ،ةلبقملا ت’وجلا يف «ةارابم
دعاقملا ىلع ةضسفانملا اودارأا ام
قيرفلا ديضصر دمجتو ،ةيبوروأ’ا

،نماثلا زكرملا يف ةطقن84 دنع
رخآا ن˘ع طا˘ق˘ن4 قرافب دع˘ت˘ب˘يو
يرود˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘هؤو˘˘م˘˘لا ز˘˘˘كار˘˘˘م˘˘˘لا
.ةلبقملا مضسوملا يف يبوروأ’ا

«ائيشش ريغت نل ىوكششلإو ..رافلإ ديؤوأإ »:وابليب بردم

نع ينابضسإا يفحضص ريرقت فضشك
ل˘ب˘ق˘ت˘˘ضسم لو˘˘ح تارو˘˘ط˘˘ت˘˘لا ر˘˘خآا
مجن ،زيغيردور سسيماخ يبمولوكلا

هداعبتضسا دعب ،ديردم لاير طضسو
ةارا˘ب˘م˘ل «ي˘غ˘نر˘ي˘م˘لا» ة˘م˘ئا˘˘ق ن˘˘م
بضسح˘بو ،ةر˘ي˘خأ’ا وا˘ب˘ل˘ي˘ب كي˘ت˘ل˘تأا
نإاف ،ةينابضسإ’ا «ريضس انيداك» ةعاذإا

نأا ليحتضسملا نم هنأا ىري سسيماخ
ام اذهو ،ديردم وكيتلتأا ىلإا لقتني
يبمو˘لو˘كل˘ل بعÓ˘لا ءÓ˘كو ه˘ل˘ق˘ن
ةدع عم ا˘هود˘ق˘ع تا˘ضضوا˘ف˘م د˘ع˘ب
تحضضوأاو ،ابوروأا يف ةمهم ةيدنأا

ى˘˘لإا دو˘˘˘ع˘˘˘ي كلذ ي˘˘˘ف بب˘˘˘ضسلا» نأا
نم ةبو˘ل˘ط˘م˘لا ة˘ع˘ف˘تر˘م˘لا ة˘م˘ي˘ق˘لا
’ سسي˘ما˘خ نأا ى˘لإا ة˘ت˘ف’ ،«لا˘˘ير˘˘لا
ى˘˘لإا لا˘˘ق˘˘ت˘˘˘ن’ا ي˘˘˘ف بغر˘˘˘ي لاز˘˘˘ي
،اًضضيأا يدانلا ةبغر يهو ،وكيتلتأا
ل˘˘ّضضف˘˘˘ُي ،ه˘˘˘تاذ تقو˘˘˘لا ي˘˘˘ف ن˘˘˘كل

عمو ،ةبذاك لامآاب قلعتي ’أا سسيماخ
ىلإا ليحرلا ي˘ف ه˘ت˘ب˘غر˘ب ه˘ظا˘ف˘ت˘حا
ا˘ًضضيأا لوا˘ح˘ي˘ضس ،د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘ل˘˘تأا
تقو برقأا يف ٍدان ّيأا ىلإا لاقتن’ا

،ديردم لايرل ة˘ب˘ضسن˘لا˘ب ا˘مأا ن˘كم˘م
اذه سسيماخ ع˘ي˘ب ه˘ي˘ل˘ع ن˘ي˘ع˘ت˘ي˘ضسف

،لاكضشأ’ا نم لكضش يأاب فيضصلا
ف˘ي˘ضصلا ا˘ًنا˘ج˘م ه˘ل˘ي˘حر ن˘م ا˘ًفو˘˘خ
ديردم لاير جات˘ح˘ي ثي˘ح ،ل˘ب˘ق˘م˘لا
ه˘تا˘ق˘ف˘ضص م˘ضسح ل˘جأا ن˘م لاو˘مأÓ˘ل
،تاقفضصلا كلت نيب نمو ،ةديدجلا
طضسو بع’ ،زيور نايباف ينابضسإ’ا
ماد˘خ˘ت˘ضسا ن˘كم˘ي ’ ن˘كل ،ي˘لو˘با˘ن
ةقفضص دقع يف نآ’ا سسيماخ ةقرو
يف بغري يلوبان نأ’ اًرظن ،ةيلدابت
كانه دعي ملو ،لاملا ىلع لوضصحلا

مضض معدي يكل يتوليضشنأا ولراك
.يبمولوكلا

ديردم لاير نم جورخلل لح نع ثحبي سسيماخ

م˘ج˘˘ن ،ي˘˘ضسي˘˘م ل˘˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘ل سصم˘˘ق˘˘ت
يف ،اياد˘ه˘لا عزو˘م رود ،ة˘نو˘ل˘ضشر˘ب
دضض هقيرف ةارابم نم لوأ’ا طوضشلا

تاضسفانم نمضض لا˘يرا˘ي˘ف ه˘ف˘ي˘ضضم
،ينابضسإ’ا يرودلا نم43ـلا ةلوجلا

،1‐3 ةجيتنلا ي˘ف ا˘ضصرا˘ب˘لا مد˘ق˘تو
ثيح ،ةق˘ي˘قد54 لوأا رور˘˘م د˘˘ع˘˘˘ب

ي˘نا˘ث˘لا ن˘ي˘فد˘˘ه˘˘لا ي˘˘ضسي˘˘م ع˘˘ن˘˘ضص
زيراو˘ضس سسيو˘ل ،ه˘ي˘ل˘ي˘مز˘ل ثلا˘ث˘لاو
ةكبضش تركذو ،نامزيرغ ناوطنأاو
ني˘تا˘ه˘ب نأا ،تا˘ي˘ئا˘ضصحإÓ˘ل «ا˘ت˘بوأا»
نو˘كي ،ن˘ي˘ت˘م˘ضسا˘ح˘لا ن˘ي˘تر˘ير˘م˘ت˘لا
افده91 عنضص ينيت˘ن˘جرأ’ا م˘ج˘ن˘لا
،«اغيللا» ي˘ف م˘ضسو˘م˘لا اذ˘ه ه˘ق˘ير˘ف˘ل
يف هت’دعم لضضفأا كلذب لجضسيل

ةكبضش تتفل امك ،فادهأ’ا ةعانضص
عنضص ،لينويل نأا ىلإا «اكاوكضس»
تايرابم4 رخآا نم3 يف نيفده
تفاضضأاو ،هبع˘ل˘م جرا˘خ ا˘ضسرا˘ب˘ل˘ل
فد˘˘ه˘˘ل˘˘ل ه˘˘ت˘˘عا˘˘ن˘˘ضصب ه˘˘نأا ا˘˘ضضيأا
يف امهاضسم يضسيم نوكي ،يناثلا

نم01 يف ،لقأ’ا ىلع افده04
ع˘م ه˘ل ا˘م˘ضسو˘م61 ر˘˘خآا ل˘˘˘ضصأا
.ينولاتكلا قيرفلا



رسضخلإ طسسو سصخي اميف تسسيرب سضبن سسجل هجتت

عشضيو ةلبقلب مشض يف لمأ’إ دقفي مل كيتلشس
هل ليدب سشتيششتيبول

عم دقاعتلا يف لمأ’ا يدنلتكضس’ا وكضسÓغ كيتلضس يدان ةرادإا دقفت مل
مغر ،مداقلا يفيضصلا وتاكريملا يف يرئازجلا يلودلا بعÓلا ةلبقلب سسيراه
يف ةيضساضسأ’ا رداوكلا نيب نم هرابتع’ هحيرضشت تضسيرب قيرف ةرادإا سضفر
.يدانلا

تاثداحم ءارجإ’ هجتت كيتلضس يدان ةرادإا نأا ،سسمأا ةيمÓعإا ريراقت تفضشكو
ناديم طضسو عم دقاعتلا لجأا نم ،ةلبقلب سصخي اميف تضسيرب ةرادإا عم ةيلوأا
يدانلا ةرادإا نأا هتاذ ردضصملا فاضضأاو ،يدانلل ةفاضضإ’ا ميدقت ىلع رداق يعافد
ثيح ،ةلبقلب ةقفضص لضشف لاح يف ةليدب ةطخ عضضو تررق يدنلتكضس’ا

يفو.انييف ديبار فوفضص نمضض طاضشنلا سشتيضشتيبول نايد مضسا تعضضو
ديبار نم سشيضشيبول بلج ةيضضق يف كيتليضس ةرادإا مضسحت مل ،هضسفن قايضسلا
.وروأا نييÓم ةثÓث دودح يف يلام غلبمب بلاطي ريخأ’ا اذه نأا املع ،انييف

ب.م.يرسسيإإ
تسسيسسأإ11 حنمو فإدهأإ9 لجسس رسضخلإ دئاق

مشسوملإ إذه نايلو ماقرأإ ىلع قوفتي زرحم
يتي˘ضس ر˘ت˘ضسضشنا˘م م˘ج˘ن ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘لا د˘ئا˘ق زر˘ح˘م سضا˘ير قو˘ف˘ت

يدانل رئاطلا حانج˘لا ي˘ل˘يزار˘ب˘لا ي˘لود˘لا بعÓ˘لا نا˘ي˘ل˘يو ى˘ل˘ع ،يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا
لطب كراضشو.مضسوملا اذه ةققحملا ماقرأ’ا لÓخ نم ،يزيلجن’ا يضسليضشت
11 مدقو فادهأا9 اهلÓخ لجضس ءاقل72 يف يتيضس رتضسضشنام عم ايقيرفإا
اهيف لجضس ،يندنللا يدانلا عم ءاقل13 يف كراضش نايلو نأا نيح يف ،تضسيضسأا

يرودلا يف بع’ لضضفأا قوفت امك.ةمضساح تاريرمت5 مدقو فادهأا8
كلتما ثيح ةحجانلا تاغوارملا ددع يف نايليو ىلع ،6102 ةنضس يزيلجن’ا

هنا رضضخلا دئاق دكؤويل ،6.3 ىلع نايلو لضصح نيح يف ةغوارم5.4 سضاير
ةضسايضس دعب اهب رم يتلا ةبعضصلا ةيادبلا مغر يحاونلا عيمج نم ةديج ةلاح يف
.’ويدراوغ بيب ينابضس’ا بردملا ةليقع ببضسب اهنم ىناع يتلا ريودتلا

ب.م.يرسسيإإ
2202 فيسص ىرجت91ـلإ ةعبطلإ

فششكت  طشسوتملإ رحبلإ باعلأإ ميظنت ةنجل
اهليجأات لبق فورشصملإ غلبملإ نع

نارهو ‐ طضسوتملا رحبلا باعلأا ميظنت ةنجل سسيئر سسÓيإا ميلضس حرضص
ةضسفانملا ليجأات ليبق ،ةنجللا لبق نم تفرضص يتلا لاومأ’ا سصوضصخب ‐0202
،عوضضوملا سصوضصخب ةيفحضص تاحيرضصت يفو.انوروك ةحئاج يضشفت ءارج
رحبلا باعلأ’ ةمظن˘م˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا »:لو˘ق˘لا˘ب ة˘ن˘ج˘ل˘لا ي˘ف لوأ’ا لوؤو˘ضسم˘لا د˘كأا
فيضضيل ،«اهليجأات نÓعإا لبق ،رانيد نويلم9.2 غلبم تفرضص ،طضسوتملا
،تا˘ت˘فÓ˘لا ع˘ب˘ط ي˘ف تمد˘خ˘ت˘ضسا ة˘م˘ي˘ق˘لا هذ˘ه »:ق˘˘با˘˘ضسلا ي˘˘لود˘˘لا حا˘˘ب˘˘ضسلا

»:ريخأ’ا يف متخيل ،«قباضسلا اهخيرات يف ،باعلأ’ا هذهب ةضصاخلا تاقضصلملاو
فرط نم ،رانيد رايلم3.1 اهتميق ةينازيم نم تدافتضسا ،ةمظنملا ةنجللا
.«91ـلا اهتعبط يف باعلأ’ا هذهل يلاثم ميظنت نامضضل ،ةيرئازجلا تاطلضسلا

طيمز.ع
ويسشتلاكلإ نم13ةلوجلإ تايرابم ةمق نمسض

«يفويلإ»ـب ةحاطإلل فدهي رشصان نب
ةمدقملإ نم رثكأ’إ بإرتق’إو

دعوم ىلع نÓيم مجنو يرئازجلا يلودلا رضصان نب ليعامضسإا نوكيضس
سسوتنفوج فيضضلا ةهجاوم يف ةيدان ةقفر ةمقلا ءاقل سضوخل مويلا ةرهضس

ايريضسلا» يلاطي’ا يرودلا نم13 ةلوجلا تايرابم نمضض ،ةرادضصلا بحاضص
.اهل احرضسم «وريضس ناضس» بعلم نوكيضس يتلاو »أا

تايوتضسملا ميدقت ة˘ل˘ضصاو˘م ل˘جأا ن˘م ةارا˘ب˘م˘لا ير˘ئاز˘ج˘لا م˘ج˘ن˘لا ل˘خد˘يو
ةقباضسلا ةارابملا يف لعف امك «يفويلا» ردضصتملاب ةحاطإ’ا يف ةمهاضسملاو
نب ىلع ءاقبإ’ا يف يلويب بردملا رمتضسي نأا لمتحملا نم يذلاو ،ويز’ مامأا
ةحارب بعلي هلعج يذلاو ناديملا طضسو لدب نميأ’ا ريهظلا بضصنم يف رضصان
.رثكأا

تبثإو بوهوم بع’ راسصن نب :اتروكاتسسوك
وÒسس ناسس طغسض لم– ىلع هتردق

مجنلاب «اتروكاتضسوك وردناضسيلأا«قباضسلا نÓيم دئاق ىنثأا ،قايضسلا سسفن يف
ويثو رضصان نب ىلع»:Óئاق ىرخأ’ ةارابم نم قلأاتي هنأا دكأا يذلاو يرئازجلا

نب »:فيضضيل ،«قيرفلا عم ريبك لبقتضسم امهيدلف ،لمعلا ةلضصاوم زيدنانريه
.«وريضس ناضسلا طغضض لمحت عيطتضسي هنأا تبثأا دقلو بوهوم بع’ رضصان

يدانلا يف ةيضساضسأا ةعطق دعي يزيلجن’ا لانضسرأا جيرخ نأا ةراضشإÓل ريدجلا
ينقتلل ةيضساضسأ’ا ةليكضشتلا يف هضسفن سضرف عاطتضسا يذلا وهو ،«يدرابمللا»
يلوبمأا يدان نم امداق يلاطي’ا قÓمعلا فوفضصل همامضضنا ذنم يلاطي’ا
.يضضاملا فيضصلا

طيمز.ع
رئاطلإ ريهظلإ ليحر ةركف سضفر يسسنرفلإ بردملإ

رابكلإ عم بعللإ نم لاطع مرحي إريف
يلودلا لاطع فضسوي هجو يف باوبأ’ا لك يضسنرفلا سسين يدان قلغأا

رييغت يف بغري ناك امدعب ،لبقملا وتاكريملا يف ليحرلا نم هعنمو يرئازجلا
.مداقلا مضسوملا يف ءاوجأ’ا

لاطع فضسوي دقع عيب ةركف نأا ،سسين يدان سسيئررافير رايب نوج فضشكو
اريف كيرتاب لاق نيح يف ،امامت ةدوجوم ريغ وداراب كيتيلتأا ةضسردم جيرخ
بايغلا دعب يلضصأ’ا هبضصنم ىلإا لاطع ةدوع ميضسرت دعب» قيرفلل ينفلا ريدملا
.«يقيرف عم ةرماغملا لضصاويضس قيرفلل رضسيأ’ا ريهظلا نإاف ،Óيوط ماد يذلا

نمؤوأا انأا ينطولا بختنملا للدم لاطع فضسوي لاق سصوضصخلا اذه يفو
نإاف ةراضشإÓلو.يفارتح’ا يلبقتضسم ريرقت يف لجعتضسا نلو هردقو هللا ءاضضقب

يفو ،3202 ناوج ةياغ ىلإا دتمت يضسنرفلا سسين يدان عم دقعب طبتري لاطع
اذهو وروأا نويلم07 عفد هيلع بجيف قيرفلا عم هدقع خضسفب لاطع ماق ام لاح
.دقعلا يف جردأا يذلا يئزجلا طرضشلا بضسح

جاحلب اسضر
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ريزو يدلاخ يلع ديضس دكأا
نأا ،ة˘˘˘ضضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لاو با˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضشلا
نم سسيل ةضسفانم˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘ضسا

لك نأا ا˘ح˘ضضو˘م ،ه˘تا˘ي˘حÓ˘ضص
ةنجللا رير˘ق˘ت˘ب ط˘ب˘تر˘م ءي˘ضش
ةرازو˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
لوأ’ا لجرلا ىفن امك ،ةحضصلا

نوكي نأاب ةرازولا سسأار ىلع
هنأا ىلإا اريضشم ،مدق ةرك ريزو
.ةضضايرلاو بابضشلل ريزو

ي˘˘˘ف يد˘˘˘لا˘˘˘خ ح˘˘˘ضضوأاو
»:Óئاق ة˘ي˘ف˘ح˘ضص تا˘ح˘ير˘ضصت
نم تاحارتقا ىلع انلضصح دقل
لوكوتربلاب ةضصاخ ة˘يدا˘ح˘ت’ا
ىلإا اهانحنم انرودبو ،يحضصلا
راظتنا يف ةضصتخملا تاهجلا
لو˘كو˘˘تر˘˘ب˘˘لا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت..در˘˘لا
ةيعامجلا تاضضايرلل ةبضسنلاب

ريخأ’ا رارقلاو دقعمو ةبعضص
ة˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘ل نو˘˘كي˘˘ضس
ةرازو˘˘لاو ة˘˘ح˘˘˘ضصلا ةرازو˘˘˘لو
مزجلا يننكمي ’ انأاف..ىلوأ’ا
نم ة˘ق˘با˘ضسم˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘ضسا ي˘ف
لبق بع˘ضشلا ة˘ح˘ضصف ،ا˘ه˘مد˘ع
.«ءيضش لك

نع يسشطز إولأاسسإ»
نم فافلإ ـل حسشÎلإ

«همدع
لوح لاؤوضس ىلع هدر يفو

ن˘يد˘لا ر˘ي˘خ ح˘ضشر˘ت ة˘˘ي˘˘نا˘˘كمإا
ىلع ةد˘يد˘ج ة˘ي’و˘ل˘ل ي˘ضشطز
ةركل يرئازجلا داحت’ا سسأار
با˘ب˘ضشلا ر˘يزو سضفر ،مد˘˘ق˘˘لا

نأا ا˘ح˘ضضو˘م ،در˘لا ة˘ضضا˘ير˘لاو
سسي˘ئر˘˘ب سصا˘˘خ لوأ’ا رار˘˘ق˘˘لا
،ط˘ق˘فو ق˘با˘ضسلا ودارا˘ب يدا˘˘ن
يننكمي ’ »:Ó˘ئا˘ق در˘ط˘ت˘ضساو
مكيلع لاؤوضسلا اذه ىلع درلا

.«يضشطز ىلع هحرط

ةرك ريزو تسسل»
ريزو انأإ..مدقلإ

ةسضايرلإو بابسشلإ
«داسسفلإ براحنسسو
ىلع ةوقب يدلاخ درو اذه

هنأا تدكأا يتلا فارطأ’ا سضعب
ل˘˘ظ ي˘˘ف ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك ر˘˘˘يزو
ةر˘حا˘ضسلا˘ب ر˘ي˘ب˘كلا ه˘ما˘˘م˘˘ت˘˘ها
ينعملا دكأا ثيح ،ةريدتضسملا
لمعي˘ضسو ة˘ضضا˘ير˘لا ر˘يزو ه˘نأا
،داضسفلا ةبراحمل ل˘ي˘ح˘ت˘ضسم˘لا

ان˘ق˘ح ن˘م »:نأا˘ضشلا اذ˘ه˘ب لا˘قو
ليجضستلا ةي˘ضضق ي˘ف ل˘خد˘ت˘لا
ي˘˘˘ف بعÓ˘˘˘ت˘˘˘لاو ي˘˘˘تو˘˘˘˘ضصلا

ى˘ع˘ضسن ن˘ح˘˘نو ،تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م˘˘لا
برا˘˘ح˘˘ت ة˘˘لود ا˘˘ن˘˘نأا تا˘˘ب˘˘ثإ’
د˘˘حأا يأا مر˘˘ج˘˘ن ن˘˘ل..دا˘˘˘ضسف˘˘˘لا

ة˘لاد˘ع˘لا ي˘˘ف ا˘˘ن˘˘ت˘˘ق˘˘ث ع˘˘ضضنو
ةرك ريزو تضسل انأاو ةيرئازجلا
بابضشلا ريزو لب طقف مدقلا

ةبراحم »:ع˘با˘تو ،«ة˘ضضا˘ير˘لاو
ل˘˘ك ي˘˘ف نو˘˘˘كت˘˘˘ضس دا˘˘˘ضسف˘˘˘لا
ة˘فر˘ع˘م ا˘ن˘ي˘ل˘˘عو ت’ا˘˘ج˘˘م˘˘لا
يقرل˘ل ة˘ي˘ضضا˘ير˘لا تا˘ي˘قÓ˘خأا
.«اهب

لاسصتإ ىلع انأإ»
Ãوه..‘ولخ ‘

⁄و ةديج فورظ
«هنع لختن

ة˘ي˘˘ضضق سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
يتلا يبملوأ’ا لطبلا يفولخم
ددضش ،ربحلا نم ريثكلا تلاضسأا

هنأا اح˘ضضو˘م ة˘ج˘ه˘ل˘لا يد˘لا˘خ
قو˘˘ضس ن˘˘با ـب لا˘˘˘ضصتا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ي˘˘ف د˘˘جاو˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لا ،سسار˘˘˘هأا

نأا ى˘لإا ار˘ي˘ضشم ،ةد˘ي˘ج فور˘˘ظ
لختت مل ةيرئازجلا تاطلضسلا

لاضصتا ىلع انأا» : لاقو ،هنع
يف هتبغر مه˘فأاو ،ي˘فو˘ل˘خ˘م˘ب
م˘˘غر ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ى˘˘لإا ةدو˘˘ع˘˘˘لا
،ةد˘˘ي˘˘ج فور˘˘ظ ي˘˘ف هد˘˘جاو˘˘˘ت
.«هنع لختن مل نحنو

هتحنم ةرإدإ’إ
ةيلاŸإ هتاقحتسسم

دعتشسي ي◊وبم
ةباجتشسإ دعب ةدوعلل

 هبلاطŸ «قافت’إ»
با˘˘هو سسيار عا˘˘ط˘˘ت˘˘ضسا

ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘لا ي˘ح˘لو˘ب˘م
يدو˘ع˘ضسلا قا˘˘ف˘˘ت’ا سسرا˘˘حو
هب˘لا˘ط˘م˘ل ة˘يدا˘ن ةرادإا خا˘ضضرا
ىلإا ةدوعلا لبق اهطرتضشأا يتلا
اي˘ه˘ن˘م ،ة˘يدو˘ع˘ضسلا ة˘كل˘م˘م˘لا
هنيب ناك يذلا فÓخلا كلذب
م˘˘ضصخ بب˘˘ضسب ةرادإ’ا ن˘˘˘ي˘˘˘بو
هبتار ن˘م ءز˘ج˘ل ق˘ير˘ف˘لا ةرادإا
يتلا ةيلاملا لكاضشملا ببضسب
تباجتضساو ،يدانلا اهنم يناعي
بلا˘˘˘ط˘˘˘م˘˘˘ل «قا˘˘˘ف˘˘˘ت’ا» ةرادإا

نأا د˘˘ع˘˘˘ب «ر˘˘˘ضضخ˘˘˘لا» سسرا˘˘˘ح
هتاقحتضسم بضص ىلع تقفاو
نم مغرلا نم ،ةلماك ةيلاملا
يرود˘˘لا ف˘˘قو˘˘ت رار˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ضسإا
تر˘كذ ا˘م بضسح˘ب يدو˘ع˘ضسلا

«ة˘˘يدا˘˘ضصت˘˘ق’ا» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ضص
بب˘˘ضس ع˘˘جر˘˘يو ،ة˘˘يدو˘˘˘ع˘˘˘ضسلا
ير˘ي˘ضسم ما˘ي˘ق د˘ع˘˘ب فÓ˘˘خ˘˘لا
بتار نم ءزج مضصخب «يت’ا»
هملع نود يرئازجلا بعÓلا

ة˘ق˘ئا˘ضضلا ة˘ج˘ح˘ب ن˘ي˘عرذ˘˘ت˘˘م
ةضسفانملا فقوت ءارج ةيلاملا
سسور˘˘˘ي˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘ضشف˘˘˘˘ت بب˘˘˘˘ضسب

م˘ل يذ˘لا ر˘مأ’ا و˘هو ،ا˘نورو˘˘ك
هتدوع Óجؤوم يحلوبم هلبقتي

هتاقحت˘ضسم ة˘يو˘ضست م˘ت˘ت ى˘ت˘ح
.ةيلاملا

ةنضس43 بحاضص دوعيضسو
ةرادإا دعو نأا دعب ةيدوعضسلل
فا˘ن˘ئ˘ت˘˘ضساو ةدو˘˘ع˘˘لا˘˘ب ه˘˘يدا˘˘ن
ع˘م ة˘ي˘عا˘م˘ج˘˘لا تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا

لبق لاجآ’ا برقأا يف هئÓمز
يرود˘لا تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م قÓ˘˘ط˘˘نا
.لبقملا توأا رهضش

طيمز.ع

يلودلا ةمحر نب ديعضس رظتني
دروفتنيرب هيدان ةقفر يرئازجلا
ىرخأا ةمضساح ةارابم ،يزيلجنإ’ا

ىلا دوعضصلا ىلع بعللا لجأا نم
دنع زاتمملا يزيلجن’ا يرودلا

كيتيلتا نتولراضشت يدان ةهجاوم
24 ةلوجلا راطا يف مويلا ةيضشع
.ةيزيلجنإ’ا ةلوطبلا يرود نم

ةلضصاوم محر نب ىلع ىقبيو
وحن هقيرف ةدايقو ةداعلاك قلأاتلا
ىلع مويلا لبقتضسي امدنع زوف
كيتيلتا نتولراضشت يدا˘ن ه˘ب˘ع˘ل˘م
ظو˘ظ˘ح ى˘ل˘ع ءا˘ق˘بإ’ا ل˘˘جأا ن˘˘م
يرود˘لا ى˘لا دو˘ع˘ضصل˘ل ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
يف رابكلا عم بع˘ل˘لاو زا˘ت˘م˘م˘لا
.لبقملا مضسوملا

اريثك دروفتنيرب قيرف لوعيو
تاب يذلا ةمحر نب همجن ىلع
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ي˘˘ف ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق˘˘ت ل˘˘ج˘˘ضسي
فاده حبضصأا ا˘مد˘ع˘ب تا˘يرا˘ب˘م˘لا
فانئتضسا ذنم عزانم نودب قيرفلا
،يزيلجنإ’ا يرودلا يف ةضسفانملا

ينطولا بختنم˘لا م˘ج˘ن ن˘كم˘تو
يف ةلما˘ك ة˘ي˘ثÓ˘ث ل˘ي˘ج˘ضست ن˘م
.ناغيو مامأا يضضاملا ءاقللا

ميط˘ح˘ت˘ل ة˘م˘حر ن˘ب ى˘ع˘ضسيو
نم حجن امدعب رخآا يضسايق مقر
ذ˘ن˘م ه˘ل كير˘تا˘ه ثلا˘˘ث ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت
نآ’ا وهو ،هقيرف ىلا همامضضنا

ويجريضس ينيتنجرأ’ا ىلع دعتبي
امو ،دحاو كيرتاه قرافب وريوغآا
بختنملا مجاهم ظوظح نم ديزي
وريوغأا مقر ميطحت يف ينطولا
يناعي ريخأ’ا اذ˘ه ح˘ب˘ضصأا ا˘مد˘ع˘ب
ن˘م ه˘مر˘ح˘ت د˘قو ة˘˘با˘˘ضصإ’ا ن˘˘م
ةيقبتملا ت’وجلا يف ةكراضشملا

.يزيلجنإ’ا يرودلا نم
دروفتنيرب بردم

يرئإز÷إ همجنب ديسشي
كنارف سساموت بردملا داضشأاو

لضصاوي يذلا يرئازج˘لا م˘ج˘ن˘لا˘ب
يذلاو ىرخأ’ ةارابم نم قلأاتلا
ي˘˘˘ف ة˘˘˘م˘˘˘ها˘˘˘ضسم˘˘˘لا ل˘˘˘˘ضصاو˘˘˘˘ي
بار˘ت˘ق’او ،ه˘ق˘ير˘ف تارا˘˘ضصت˘˘نا
دوعضصلا مل˘ح ق˘ي˘ق˘ح˘ت ن˘م ر˘ث˘كأا
زا˘ت˘م˘م˘لا يز˘ي˘ل˘ج˘ن’ا يرود˘˘ل˘˘ل
ينقتلا حر˘ضصو ،مدا˘ق˘لا م˘ضسو˘م˘لا
نأا بج˘ي »:Ó˘˘ئا˘˘ق ي˘˘كرا˘˘م˘˘ند˘˘لا
ا˘ع˘ئار ه˘م˘ضسو˘م نا˘ك ه˘نأا فر˘ت˘عأا
ببضسب ةحارلا ةرتف دعب  ،لعفلاب
حوضضوب عفترا انوروك سسوريف
»:فيضضيل ،«ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘عأا ى˘لإا
،ةري˘خأ’ا ع˘برأ’ا تا˘يرا˘ب˘م˘لا ي˘ف
ه˘تار˘ير˘م˘ت ي˘ف ة˘قد ر˘ث˘كأا ح˘ب˘ضصأا

هئنهأا نأا بجي ،ةريخأ’ا هتوطخو
اهلذبي ي˘ت˘لا تادو˘ه˘ج˘م˘لا ى˘ل˘ع
نأا بجيو د˘ي˘ج ه˘نإا ،د˘ج˘ب ل˘م˘ع˘ي

اذإا نيديج نوكنضس ،اذكه رمتضسي
فادهأا ةثÓث ليجضست يف رمتضسا
.«ةارابملا يف

قيق– انفده » :ةمحر نب
نلو..غيلرÈÁلل دوعسصلإ

«ئسش انفقوي
«ديدجلا زرحم» ثدحت امك

ءاقل يف ةعقو يذلا كيرتاهلا نع
ع˘م ه˘فاد˘هأا ن˘ع كلذ˘كو نا˘غ˘˘يو
هارجأا يذلا هراوح يف دروفتنارب
ثيح ،يدانلل يمضسرلا عقوملا عم
نمل هنإا ،اًدج ديعضس انأا »:حرضص
4 ل˘˘ج˘˘ضسأا نأا يرور˘˘˘ضس ي˘˘˘عاود
،«تايرابم4 ر˘˘˘خآا ي˘˘˘ف فاد˘˘˘هأا
ا˘ًي˘ند˘ب نود˘ي˘ج ن˘ح˘˘ن »:ع˘˘با˘˘ت˘˘ي˘˘ل
د˘ي˘ج ل˘كضشب ا˘ن˘ن˘ي˘ب ل˘˘ضصاو˘˘ت˘˘نو
اهنإا ،كيرتاه تلجضس دقل ، ،ةياغلل
،م˘ضسو˘م˘لا لÓ˘خ ة˘ي˘نا˘ث˘لا ةر˘˘م˘˘لا

،«كلذب ماي˘ق˘لا ا˘ًم˘ئاد ي˘ند˘ع˘ضسيو
عتمتضسن نودحتم نحن»:فيضضيل
نأا بج˘ي فد˘ه ا˘ن˘يد˘لو بع˘ل˘˘لا˘˘ب
وهو مضسوملا ةياهن يف هيلإا لضصن
’ .زاتمملا يرودلا ىلإا دوعضصلا
ىلإا انلوضصو مدعل ببضس دجوي
قيرفلل ديج ءيضشب مايقلاو انفده
نأا انيلعو فده انيدل ،انيبع’و
.«قيرطلا لك عطقن

 ع.طيمز/سس.اسضر

«ا˘نورو˘˘ك» سسور˘˘ي˘˘ف بر˘˘ضض
يذ˘لا ،يدو˘ع˘ضسلا كم˘˘ضض يدا˘˘ن
ىفطضصم ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ه˘ي˘ف ط˘ضشن˘ي
يرئازجلا يلودلا سسراحلا ةبغز
ىلإا ةفاضضإ’اب ميهاربإا يحينضشو
فرضشي نيح يف ،يعفاضش قوراف
ن˘ب رو˘˘ن ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا برد˘˘م˘˘لا

ةي˘ن˘ف˘لا ة˘ضضرا˘ع˘لا ى˘ل˘ع ير˘كز
دبع يفحضصلا فضشكو.يدانلل
اعضساو ’دج ينا˘ط˘ح˘ق˘لا قازر˘لا
ةيدوعضسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف
نيبع’9 سضر˘ع˘ت د˘كأا ا˘مد˘ع˘˘ب
م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ءا˘بو˘لا˘˘ب ىود˘˘ع˘˘ل˘˘ل
ير˘ئاز˘˘ج˘˘لا ي˘˘لود˘˘لا سسرا˘˘ح˘˘لا

مل لباقملا يف ،ةبغز ىفطضصم
كم˘˘˘˘ضض يدا˘˘˘˘˘ن ةرادإا ف˘˘˘˘˘ضشكت

ريخأ’ا لبق ام زكرملا بحاضص
ءي˘˘ضش يأا ن˘˘ع ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ي˘˘˘ف
سصخي ام˘ي˘ف تم˘ضصلا تمز˘ت˘لاو
ام وهو نيبعÓلا ةباضصإا ةيضضق
.ربحلا نم ريثكلا لاضسأا

ب.م.يرسسيإإ

ءإوسضأ’إ يرودل دوعسصلإ مسسح نم بإÎق’إو ديدج زوف ىلع رسصي رسضÿإ حانج

ديدج قلأات ىلع مهنيعو كيتيلتإ نتولراششت ـب نامدطشصي دروفتنيربو ةمحر نب

ءابولإ نم نوناعي كمسض يدان نم نيبع’9

«انوروك» سسوريفب يرئإزجلإ يلودلإ سسراحلإ ةبغز ةباشصإإ نع ثيدح

ب.م.يرسسيإإ

sport@essalamonline.com

ةيبطلإ ةنجللإ..دقعم ةيعام÷إ ةشسفانŸإ فانئتشسإ :يدلاخ
يوركلإ مشسوŸإ Òشصم ‘ نلشصفيشس ¤وأ’إ ةرإزولإو
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رداقلا دبع بردملا ىعضسي
ح˘ي˘˘ح˘˘ضصت ى˘˘لا ي˘˘نار˘˘م˘˘ع
عيمج نم قيرفلا ةيعضضو
ى˘˘لوأا ل˘˘ع˘˘˘لو ي˘˘˘حاو˘˘˘ن˘˘˘لا
دجن اهعبتا يتلا تاوطخلا
يذ˘لا ل˘ما˘˘ضشلا ر˘˘ي˘˘ي˘˘غ˘˘ت˘˘لا

ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ع˘˘ضضو
قبي مل ثيح ،يبطلا مقاطلا
ر˘ي˘م˘ضس «ي˘ن˘˘ي˘˘كلا» ىو˘˘ضس
ن˘˘م ل˘˘ك ل˘˘ضصف م˘˘ت ثي˘˘ح
ىتحو يفولام اذكو ميضسن
يف سشاوعك ماعلا بيبطلا

ر˘هز˘˘ل ع˘˘ضضو˘˘ب ما˘˘ق ن˘˘ي˘˘ح
لمعلا هل قبضس يذلا يبلضش
تاو˘˘ن˘˘˘ضسل ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ع˘˘˘م
ثح˘ب˘ي˘˘ضس ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط
رضصن ةدايقب ريضسملا مقاطلا
ريدملا اذكو جوجم نيدلا
ى˘ل˘ع جار˘جر د˘ي˘ضشر ما˘ع˘لا

.رخآا كلدم اذكو ماع بيبط
ديدحت ىلع لمعي
نيبعÓلإ ةكراسشم

عم دإدعتلإ طبسضيسسو
تقولإ رورم

سشتو˘كلا ل˘م˘ع نأا ر˘˘كذ˘˘ي
رضصتقي ةريخأ’ا ةنوآ’ا يف
ةكراضشم ددع ةضسارد ىلع
ة˘ل˘حر˘م ذ˘ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

ملظي ’ ىتح اذهو باهذلا
د˘˘ير˘˘ي ه˘˘نأاو ة˘˘ضصا˘˘خ د˘˘حأا
ي˘ضسفا˘ن˘ت ق˘˘ير˘˘ف ن˘˘يو˘˘كت
ي˘˘ضسا˘˘˘ضسأ’ا ه˘˘˘ي˘˘˘ف نو˘˘˘كي
ىوتضسم يف يطا˘ي˘ت˘ح’او
ي˘ع˘ي ه˘ناو ا˘م˘ي˘ضس’ د˘حاو
اوعضضو رفانضسلا نا اديج

هتامدخ يف ةماتلا م˘ه˘ت˘ق˘ث
ءاطخأ’ا حيحضصت لجأا نم
لضضفأا يف يدانلا عضضوو
سسفا˘ن˘ت˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م قاور
ىلوأ’ا راودأ’ا ىلع رثكأا
وأا م˘˘ضسو˘˘م˘˘لا اذ˘˘˘ه ءاو˘˘˘ضس
.هيلي يذلا

صشامر ماسشه
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فيطضس قافو ةرادإا تفرع
ا˘هر˘ضصا˘ن˘˘ع ع˘˘ن˘˘ق˘˘ت ف˘˘ي˘˘ك
ىرخأا ةرم ربضصلا ةرورضضب
م˘ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘ضسم سصو˘ضصخ˘ب
اهب نون˘يد˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘لا˘م˘لا

بار˘˘عا م˘˘˘هد˘˘˘عو ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
ثيد˘ح˘لا ي˘ف» ا˘˘ه˘˘ق˘˘ي˘˘ل˘˘ت˘˘ب
تا˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘ضسلا ي˘˘˘˘˘ف «لوأ’ا
فور˘ظ˘لا ن˘كلو ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا
لو˘˘˘خد مد˘˘˘عو ةر˘˘˘ها˘˘˘ق˘˘˘˘لا
ق˘ير˘ف˘˘لا ة˘˘ن˘˘يز˘˘خ لاو˘˘مأ’ا

ر˘˘˘˘خؤو˘˘˘˘ت ةرادإ’ا تل˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ج
دقو اذه ،ديدج نم ةيلمعلا
زئا˘كر˘لا˘ب ةرادإ’ا تع˘م˘ت˘جا

ر˘مأ’ا م˘ه˘ت˘نأا˘م˘ط ل˘˘جا ن˘˘م
كلذ نأا لوقلا نكمي يذلا
لعج ام وهو فقوملا ذقنا

نو˘ل˘ق˘ن˘ي ط˘ي˘ن˘ح˘ج ءا˘˘ق˘˘فر
.ربضصلا ةلاضسر ىوحف

ةيعسضو تححسص..
مومغد

قا˘˘فو˘˘لا ةرادإا تما˘˘قو اذ˘˘ه

يذ˘لا أا˘ط˘خ˘˘لا ح˘˘ي˘˘ح˘˘ضصت˘˘ب
ق˘˘با˘˘ضسلا ي˘˘ف ه˘˘ي˘˘ف تع˘˘قو
بعÓ˘لا د˘ق˘˘ع سصو˘˘ضصخ˘˘ب
مت نأا دعبو ثيح ،مومغد

ر˘ي˘تر˘كضس ل˘ق˘ن˘˘ت ه˘˘ط˘˘ب˘˘ضض
،ةمضصاعلا ىلإا سسمأا يدانلا

نم فلملا عفدب ماق ثيح
نو˘كي بعÓ˘لا ل˘ع˘˘ج ل˘˘جأا

ل˘كضشب بع˘ل˘يو ا˘ن˘ئ˘˘م˘˘ط˘˘م
ديعاو˘م˘لا مدا˘ق ي˘ف ل˘ضضفأا

ةلكضشم ةرادإ’ا يهنت اذهبو
لكلا تلعج يتلاو مومغد
عمضس نأا د˘ع˘ب ا˘ه˘ت˘قو رو˘ث˘ي
حاجن مدع ةضصق˘ب ع˘ي˘م˘ج˘لا
د˘ق˘˘ع˘˘لا ع˘˘ضضو ي˘˘ف ةرادإ’ا
هل حمضسي يذلاو يفاضضإ’ا
ايدا˘ع ه˘تا˘ق˘ح˘ت˘ضسم ي˘ق˘ل˘ت˘ب
ة˘م˘ي˘ق˘لا˘ب ا˘ه˘ئو˘ضض ى˘˘ل˘˘عو
.ةديدجلا
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ةبيبضش بردم ينافلزلا نماي دكأا
سصو˘ضصخ˘ب ه˘ث˘يد˘ح ي˘ف ل˘ئا˘ب˘ق˘˘لا

ىلوأ’ا ةفرتحملا ةلوطبلا ريضصم
ةطبارلا ددحت مل يتلاو ،ةيناثلاو
ةعا˘ضسلا د˘ح˘ل فا˘ن˘ئ˘ت˘ضس’ا د˘عو˘م
رمت يتلا ةيحضصلا ةمزأ’ا ببضسب
تع˘م˘ت˘جا»:Ó˘˘ئا˘˘ق ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب
سضفرو ةيدنأ’ا ءا˘ضسؤور˘ب ة˘ط˘بار˘لا

اميف يرودلا لامكتضسا مهتيبلاغ
روف ةل˘ضصاو˘م˘لا˘ب دا˘ح˘ت’ا ثب˘ضشت
دعب ةيرئازجلا تاطلضسلا ةقفاوم
ع˘با˘ت˘ي˘ل ،«ا˘نورو˘˘ك ة˘˘مزأا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
تررق كلذل» :ي˘ضسنو˘ت˘لا ي˘ن˘ق˘ت˘لا
ى˘˘ق˘˘بأا˘˘ضسو سسنو˘˘˘ت ى˘˘˘لإا ةدو˘˘˘ع˘˘˘لا

لبق يحضصلا رجحلا يف اعوبضسأا
.«يتلئاعو يلزنمب قاحتل’ا

طيمز.ع

حيحضصت ليبضس ثحب سصوضصخب ةبيبضشلا راضصنأا تاطوغضض لضصاوتت
ىلع يتلاو ،دقع ةياهن يف دجاوتت يتلا رضصانعلا سضعب ةيعضضو
يف قرفلا سضعب تاطوغضض تحت دجاوتي يذلاو دادح عفادملا اهضسأار
،يبرايضسلا ىتحو يضس سسا يضسلاو ةيدولوملاو ةراطضسوضس ةروضص
رهمأا نم دحاو دعي هنأاو اميضس’ همضض ةقفضص نع عيمجلا ثحبي ثيح
يف دعب لضصفي مل ينعملا نأا ركذي ،ةيناثلا ةجردلا يف نيعفادملا

.تاضضوافم درجم اهنأا دكأاو هريضصم
... نكلو بيلاسسألإ لك لمعتسسإ يراطيق

بتكملا ديدحت رظتني يراطيق سسيئرلاف ،تامولعملا بضسحو اذه
رارقلا ذاختا لجأا نم همدع نم ةلوطبلا فانئتضسا دعومل يلاردفلا
لمعتضسا سسيئرلا نأا ركذي ،دادح بعÓلا ةقفضص سصوضصخب حيحضصلا
هيبرقم سضعب لضسرا ثيح اعفن دجت مل اهنكلو ارخؤوم قاروأ’ا سضعب
ةبيبضشلا نأا ىلع هل ديكأاتلا ةلواحمو هيلا ثيدحلل بعÓلا يبحمو
كلذ لك نكلو ،ريبك قيرف نيوكت ديرتو رابكلا ةريظح يف بعلتضس
متيضس اهدعبو هتاقحتضسم ديدضست ةرورضض ىلع دكؤوي ينعملا لعج
.ةطقنلا هتاه سصوضصخب ثيدحلا
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ة˘يدو˘لو˘م يدا˘ن و˘لوؤو˘˘ضسم ل˘˘م˘˘ع˘˘ي
سضعبل ةضصر˘ف ح˘ن˘م ى˘ل˘ع ر˘ئاز˘ج˘لا

ىلإا م˘ه˘ت˘ي˘قر˘تو با˘ب˘ضشلا م˘ه˘ي˘ب˘ع’
،لبقملا مضسوملا يف لوأ’ا قيرفلا
ر˘يو˘ط˘ت ى˘ل˘ع م˘ه˘˘تد˘˘عا˘˘ضسم د˘˘ضصق
.ةربخلا نم ديزمب مهلقضصو مهضسفنأا

ر˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م يدا˘˘ن ف˘˘ضشك
ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت ر˘˘ب˘˘ع سسمأا ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘ضص
ميرك اهبع’ طبر نع يمضسرلا
نم ل˘قأا ة˘ئ˘ف˘ل بع’ سشو˘ب˘م˘كو˘ب
3ـل ي˘فار˘ت˘حا د˘ق˘ع˘˘ب ،ة˘˘ن˘˘ضس91
ر˘˘ي˘˘خأ’ا اذ˘˘ه بع˘˘ل˘˘˘يو ،م˘˘˘ضساو˘˘˘م

.قيرفلا يف ناديم طضسوتمك
تطبر نأا ةيدولوملا ةرادإ’ قبضسو
نم لقأا ةئف نم نيرخآا نيبع’ عبرأا

لجأا نم ةيفارتحا دوقعب ةنضس91
.قيرفلل ةفاضضإ’ا

زيغن ليبن لاق قايضسلا سسفن يفو
ةرادإ’ا تبلط دقل» :قيرفلا بردم
بابضشلا ةئف نم نيبع’ ةدع ةيقرتب
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م لوأ’ا ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘لإا

مهتاردق ريوط˘ت ى˘ل˘ع م˘ه˘تد˘عا˘ضسم
.«يدانلل لضضفأ’ا ميدقتو

جاحلب اسضر

ديدج نم Èشصلل Úبعللإ وعدت قافولإ ةرإدإإ
فيطسس قافو

قر˘˘˘ف˘˘˘˘لا سضع˘˘˘˘ب تبر˘˘˘˘ت˘˘˘˘قا
ةيعمج ةرادإا نم ة˘ي˘م˘ضصا˘ع˘لا

ثيد˘˘ح˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘˘م ن˘˘˘ي˘˘˘ع
بعÓ˘لا ة˘ق˘ف˘ضص سصو˘ضصخ˘ب
نع نابأا يذلاو ،ميهاربإا بيد
تل˘ع˘ج ة˘ب˘˘ي˘˘ط تا˘˘يو˘˘ت˘˘ضسم
ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘نأ’ا سضع˘˘˘˘˘ب ءا˘˘˘˘˘ضسؤور
ةروضص يف همضضب نوبلاطي
دادزولب بابضش نم يضشيروق
داحتا نم ىيحي رتنع اذكو
بضسحو ثي˘˘ح ة˘˘م˘˘˘ضصا˘˘˘ع˘˘˘لا
نب ةدايقب ةرادإ’اف تامولعملا

ا˘˘ه˘˘نأا ى˘˘ل˘˘ع تد˘˘˘كأا د˘˘˘ي˘˘˘ضص

سسل˘ج˘م ة˘ق˘فر˘ب ع˘م˘ت˘˘ج˘˘ت˘˘ضس
ةني˘ع˘م ة˘م˘ي˘ق ع˘ضضتو ةرادإ’ا

ة˘م˘ئا˘ق ي˘ف ه˘ع˘ضضو ل˘جأا ن˘م
هنأا امب عي˘ب˘ل˘ل ن˘ي˘ضضور˘ع˘م˘لا

.«ماضص’» عم دقعب طبترم
يف ةيعامج ةرجه دهسشيسس قيرفلإ

ةيلاملإ ةقئاسضلإ ببسسب فيسصلإ
نيبعÓ˘لا سضع˘ب ثد˘ح˘تو اذ˘ه
سضورع ط˘ضسو م˘هد˘جاو˘ت ن˘ع
وهو ،ةيدنأ’ا سضعب نم ةريبك
نوكتضس ةيعمجلا نأا دكؤوي ام
نخاضس فيضص عم دعوم ىلع

ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ج ةر˘˘ج˘˘هو ’ ف˘˘ي˘˘ك
د˘يد˘ع˘ل ة˘ب˘˘ضسن˘˘لا˘˘ب ةر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م
اريبك اقلأات تفرع يتلا رضصانعلا

ةلحرم يف ةضصاخ مضسوملا اذه
ىلإا «ماضص’» تداق نيأا ةدوعلا
لج نأا ركذي ،ةضسماخلا ةبترملا
باو˘بأا قر˘ط اورر˘ق ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا
ل˘جا ن˘م تا˘عزا˘ن˘م˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل
مهتا˘ق˘ح˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع لو˘ضصح˘لا

ي˘ت˘لا م˘ه˘ح˘ير˘ضست قاروأا اذ˘˘كو
ىلا مهلاقتنا ةمهم نم لهضست
.ىرخأا قرف

صشامر ماسشه

«ةبيقعل ءانبأإ»و «ةراطشسوشس» نم ةوقب بولطم بيد

ةليلم نيع ةيعمج
مسسوملإ ةياهن ةيعامج ةرجه وحن

يبطلإ مقاطلإ رييغت ررقيو قيرفلإ راشسم حيحشصت يف عرششي ينإرمع

ةنيطنسسق بابسش
ةمداقلإ ةرتفلل ابسسحت دإدعتلإ طبسض ىلع رسصي

فانئتشس’إ دعوم راظتنإ يف سسنوتل دوعي ينافلزلإ

ةرإدإ’إ ىلع نوطغشضي «إداكيشسور ءانبأإ»
دإدح دقع ديدجتل

ةيرئإزجلإ تاطلسسلإ ديب ريخألإو لوألإ رإرقلإ نأإ دكأإ
لئابقلإ ةبيبسش

ةدكيكسس ةبيبسش

تإونشس3 دقعب سشوبمكوب طبرتو هيبع’ ةيقرت لشصإوت ديمعلإ ةرإدإإ

رئإز÷إ ةيدولوم
زيغن ليبن بردملإ نم بلطب

sport@essalamonline.com

جربلإ يلهأإ
إوقرط نيبعللإ سضعب
تاعزانملإ ةنجل بإوبأإ

 ةطرو يف ةرإدإ’إو
ر˘ضصا˘ن˘˘ع سضع˘˘ب تعرا˘˘ضس
عفر ىلإا جربلا يلهأا قيرف
ة˘˘˘ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘ل ىد˘˘˘˘ل ىو˘˘˘˘كضش
د˘ع˘˘ب كلذو تا˘˘عزا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ءا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘ل’ا ةرادإ’ا رار˘˘˘˘قإا
فضصت˘ن˘م ي˘ف ن˘ي˘ب˘عÓ˘لا˘ب
ل˘˘ج ىأار ثي˘˘˘ح ،ر˘˘˘ه˘˘˘ضشلا
ى˘ق˘ب˘ي كلذ نأا ن˘ي˘ب˘˘عÓ˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ضضق˘˘ل ط˘˘ق˘˘ف ر˘˘ي˘˘خأا˘˘˘ت
لعج ام وهو مهتاقحتضسم
ةضشادقو يضسورعل نم لك
كيرديضسو يريمعلب ن’او
دادرتضس’ ةنجللا نادضصقي

تقو عرضسأا يف امهقوقح
قئاثولا لك مهل امهنأا امب
مهل نيد دوجو دكؤوت يتلا
ي˘ف ل˘ث˘م˘ت˘ي يدا˘ن˘لا ها˘ج˘˘ت
.رهضشأا7 نم رثكأا

ع˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت ل˘˘˘كضشم ى˘˘˘ت˘˘˘ح
نل «ا˘نورو˘ك» لو˘كو˘تور˘ب
عقاولا سضرأا ىلع دضسجي
ةرادإ’ا د˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضسو اذ˘˘˘˘˘ه
ةرتفلا يف ةريبك ةبوعضص
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا نو˘˘ك ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا
امب ،ىرخأا اقاروأا مضضتضس
اهيف دجوي ةعو˘م˘ج˘م˘لا نأا

قا˘ح˘ت˘ل’ا ي˘ف بغر˘ي ن˘˘م
م˘˘ه˘˘نأاو ة˘˘ضصا˘˘خ بكر˘˘لا˘˘ب

ةضصرفلا نور˘ظ˘ت˘ن˘ي او˘نا˘ك
باوبأا قرط لجأا نم طقف
ةرادإ’اف يلاتلابو ،ة˘ن˘ج˘ل˘لا
يف اضضيأا ةبوعضص دجتضس
مهروجأا سضيفختب مهعانقا
سصو˘ضصخ˘ب ف˘ضصن˘˘لا ى˘˘لإا
نأا ا˘˘م˘˘ب ر˘˘ه˘˘ضشأا ة˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا
ى˘ت˘ح او˘ع˘فر ن˘ي˘كت˘ضشم˘˘لا
اهب ةبلاطملل رهضشأ’ا كلت
.ةرادإÓل اديقعت داز ام وهو

صشامر ماسشه

كوربم فلأا



ةــــنصصرق

للقتشس’إ ديعب رئإزجلإ ئنهي نليم
رئازج˘لا لا˘ف˘ت˘حا مو˘ي ي˘ف
رضشن38 اهلÓقتضسا ديعب
هباضسح ىلع نÓيملا قيرف
ع˘˘قو˘˘˘م ي˘˘˘ف ي˘˘˘م˘˘˘ضسر˘˘˘لا
ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’ا ل˘˘ضصاو˘˘ت˘˘لا
ليعامضسا ةروضص «رتيوت»
هقيرف سصيمقب رضصان نب
ةيف˘ل˘خ ةرو˘ضصو نÓ˘ي˘م˘لا
دوضسأ’او رمحأ’ا ني˘نو˘لا˘ب
يرئازجلا ملعلا تعضضوو
هيلع تبتك فضصتنملا يف
«رئازجلا لÓ˘ق˘ت˘ضسا د˘ي˘ع»
ا˘ه˘˘تدا˘˘ع˘˘ضس ن˘˘ع ةر˘˘ب˘˘ع˘˘م
.يرئازجلا اهمجنل

ريرحتلإ ةهبج قيرف مّركي يدلاخ
ت’افتحا ةبضسانمب

لÓ˘ق˘ت˘˘ضس’ا د˘˘ي˘˘ع
ديضس ماق بابضشلاو
ريزو يدلاخ يلع
ةضضايرلاو بابضشلا
سصا˘˘˘خ م˘˘˘ير˘˘˘كت˘˘˘ب
ق˘˘ير˘˘ف ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘ل

ر˘ير˘ح˘˘ت˘˘لا ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج
ي˘ت˘˘لاو ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ىل˘ع ا˘ه˘ي˘ف فر˘ضشأا

ع˘˘ضضو م˘˘ي˘˘˘ضسار˘˘˘م
ءا˘˘˘˘ضضعأ’ رو˘˘˘˘˘ضص
ة˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘˘ج ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف
ر˘ق˘˘م˘˘ب ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا
قيرف نم نيوضضع ةبوز ديمحلا دبعو سشوعم دمحم نم لك روضضحب ناك يذلاو ةرازولا

هذه يتأاتو ،يركاوضس ةميلضس ةبخنلا ةضضايرب ةفلكملا ةلودلا ةبتاكل ةفاضضإ’اب ريرحتلا ةهبج
.ةرفظملا ةيريرحتلا ةروثلا لÓخ مدقلا ةرك ةمدخ يف مهتمهاضسمل انافرعو افارتعإا ةردابملا

«موب ميشسلإ» ريهامج بشضغي يلوغيف

سضرعت يكرتلا يرودلا تاضسفانم نمضض
درطلل يلوغي˘ف نا˘ي˘ف˘ضس ير˘ئاز˘ج˘لا م˘ج˘ن˘لا
هيدان عمج يذلا ءاقللا يف ءارمحلا ةقاطبلاب
درطلا اذه يتأاو ،روبضس نوزبارط فيضضلاب
دحأا ىلع يلوغيف˘ل ف˘ي˘ن˘ع˘لا ل˘خد˘ت˘لا د˘ع˘ب

ةارابملا نم دعبي هلعج ام  نوزبارط يبع’
يرضصانم بضضغأا يذلاو ،13 ةقيقدلا ذنم
ارظن ي˘ن˘ف˘لا م˘قا˘ط˘لا ى˘ت˘حو «مو˘ب م˘ي˘ضسلا»

زوفب ةارابملا تهتنا يتلاو ةارابملا ةيمهأ’
.فده لباقم ةيثÓثب فويضضلا

«انوروكلإ»ـب يناششح ةباشصإإ
«ةيبابلإ» ةرإدإإ طروت

ةباضصإا ربخ ةم˘ل˘ع˘لا ة˘يدو˘لو˘م ةر˘ضسا تق˘ل˘ت
يناضشح يدلبلا يب˘ع˘ضشلا سسل˘ج˘م˘لا سسي˘ئر
يهو ’ فيك ريبك فضسأاب «انوروك» ءابوب
لح لجا نم هتامدخ ىلع لوعت تناك يتلا
وهو ةكرضشلاو يواهلا نيب عقاولا لاكضش’ا
اذه ىلع يدانلا اياضضق كرتيضس يذلا رم’ا
ىفضشتضسملا نم هجورخ ةياغ ىلا لكضشلا
نيمويلا يف دعوم هل ناك ينعملا نا ركذي
يوا˘ه˘˘لا يدا˘˘ن˘˘لا ءا˘˘ضضعأا ع˘˘م ن˘˘ي˘˘مدا˘˘ق˘˘لا

.ةيضضقلا ةضشقانمو ةكرضشلاو

ةدوعلإ ديري ميعز

هديكأات ةبانع داحت’ قباضسلا سسيئرلا لضصاو
ةكرضش يأا عم قباضسلا هقيرف ةدايقل ةدوعلا ىلع
ماتلا هم˘عد ى˘ل˘ع اد˘كؤو˘م ق˘ير˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق د˘ير˘ت
يذلا فقوملا وهو ايدام ىتح وأا ايرييضست ءاوضس
هحنم ةرورضضب نوبلاطي ةبنانعلا سضعب لعج
هضسبح مت سسيئرلا نا ركذي ديدج نم ةضصرفلا
مغرلابو اياضضقلا دحا ببضسب رهضشأا ةتضسل اقباضس
ي˘لو˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ضصي لاز˘˘ي ’ ه˘˘نا ’إا كلذ ن˘˘م
.ديدج نم ةمهملا

نوبلاطي ةيفياطشسلإ
ردإوكلل ديدجتلاب

ديدجتلا نا ىلع فيطضس قافو راضصنا عمجا
قا˘فو˘لا ل˘ع˘ج˘ي ءي˘ضش م˘ها نو˘كي˘ضس رداو˘كل˘˘ل
اهلعج يذلا رم’ا وهو لبقملا مضسوملا ىوقا
يوارد ن˘˘˘م ل˘˘˘ك ءا˘˘˘ق˘˘˘بإا ةرور˘˘˘ضضب بلا˘˘˘ط˘˘˘ت
ي˘ف ىر˘خأا ر˘ضصا˘ن˘عو ي˘نا˘˘حر˘˘فو ي˘˘ناو˘˘ضضرو
ة˘˘م˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘لا كضش نود ن˘˘˘م˘˘˘ف يوار˘˘˘ق ةرو˘˘˘ضص
عضضتضس مضسوملا اذه تئضشنأا يتلا ةعومجملاو
ابضسحت قير˘ف˘ل˘ل با˘ضسح ف˘لأا ل˘م˘ع˘ي ع˘ي˘م˘ج˘لا
يلوؤوضسم لعج يذلا رم’ا وهو مداقلا مضسوملل
متيضس رم’ا نا ىلع نودكؤويو نودري قافولا
. ةمداقلا تاعاضسلا يف

qarsana@essalamonline.com
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مإز◊إ ت– ةبرشض
يضسنرفلا يلودلل ريبكلا قلأاتـلا

لاير هيدان عم ةميز نب ميرك
يعبتتم عفد ،ينابضسإ’ا ديردم
لوح لؤوا˘ضست˘ل˘ل يور˘كلا نأا˘ضشلا

بختنم يف هضشيمهت عوضضوم
ةفاحضصلا درت نأا لبق ،ةكيدلا
وذ بعÓ˘˘˘لا نأا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
أا˘ن˘ه يذ˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا لو˘˘ضصأ’ا
،85ـلا لÓقتضس’ا ديعب رئازجلا
فرط نم بيرق نع ىعدتضسيضس
ةيضضق حتفل ةيضسنر˘ف˘لا ة˘لاد˘ع˘لا
6 ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع ر˘˘م ة˘˘م˘˘يد˘˘ق زاز˘˘ت˘˘با
ةقفر ريخأ’ا اذه  ماق تاونضس

يضسنرفلا بختنملا يف هقيدضص
.كاذنآا انيوبلاف

15

ابشضاغ اشسنرف ىلإإ رداغ كيرديشس
كيرد˘ي˘ضس سسرا˘ح˘˘لا ل˘˘ضضف
ةيرئازجلا يضضارأ’ا ةرداغم
ن˘م ةر˘ي˘خأ’ا تا˘عا˘ضسلا ي˘ف
ي˘˘ل˘˘هأ’ا ةرادإا را˘˘ط˘˘خإا نود
هئايتضسا نع ربع هناو ةضصاخ
ن˘˘م ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ضس’ ةرادإ’ا ن˘˘˘م
هتاقحتضسم يقلت مدع لÓخ
ه˘ل˘ي˘مز˘˘ل ثد˘˘ح ا˘˘م˘˘ل اذ˘˘كو
ينعملا دكا دقو اذه Óضسيا
يف يلهأ’ا ىلا دوعي نل هنا

مضسو˘م˘لا لا˘م˘كا رر˘ق˘ت لا˘ح
اد˘˘كؤو˘˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ة˘˘ف˘˘˘ضصب
مث لاومأ’ا نا ىلع هيبرقمل
نا امب ةدوعلا لباقم لاومأ’ا
.هدح نع داز ربضصلا
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نم ةوقب بولطم بيد
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ةمداقلإ ةÎفلل ابسس– دإدعتلإ طبسض ىلع رسصي

راشسم حيحشصت ‘ عرششي Êإرمع
يبطلإ مقاطلإ Òيغت ررقيو قيرفلإ

تسسيسسأإ11 حنمو فإدهأإ9 لجسس رسضخلإ دئاق
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ءيسش يأإ نم مهأإ يرئإزجلإ بعسشلإ ةحسص نأإ ىلع ددسش

ةيبطلإ ةنجللإ..دقعم ةيعام÷إ ةشسفانŸإ فانئتشسإ:يدلاخ
يوركلإ مشسوŸإ Òشصم ‘ نلشصفيشس ¤وأ’إ ةرإزولإو

«همدع نم فافلإ ـل حششرتلإ نع يششطز إولأاشسإ»^
بابششلإ ريزو انأإ..مدقلإ ةرك ريزو تشسل»^

«داشسفلإ براحنشسو ةشضايرلإو
فورظ يف وه..يفولخمب لاشصتإ ىلع انأإ»^

«هنع لختن ملو ةديج

ةليلم Úع ةيعمج لئابقلإ ةبيبسشةنيطنسسق بابسش
ةيرئإز÷إ تاطلسسلإ ديب Òخألإو لوألإ رإرقلإ نأإ دكأإ

‘ سسنوتل دوعي Êافلزلإ
فانئتشس’إ دعوم راظتنإ


